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Spoštovani občanke in občani,
Je že res, da je december pravi zimski mesec, a letos nam je postregel 
s celotno paleto vremenskih nevšečnosti, ki jih ta zimski čas premore. 
Z drugo izdatno pošiljko snega smo se kar uspešno soočili, saj je ta 
več težav povzročil le na presostatičnem balonu. Ob tej priložnosti 
gre iskrena zahvala vsem, ki ste s svojim delom pripomogli, da je 
pouk v OŠ Brezovica lahko takoj potekal po ustaljenem urniku. Bolj 
neobičajen za ta letni čas pa je bil orkanski južni veter, ki je povzročil 
veliko škode na električni napeljavi in kar nekaj vas je na vklop omrežja 
moralo razmeroma dolgo čakati. Podrta drevesa so povzročila tudi 
precej škode na objektih. Gasilci in delavci komunalnega podjetja so 
tudi tokrat posledice neurja karseda hitro odpravili. Upam, da bodo 
ustrezno hitro obravnavani tudi odškodninski zahtevki do zavarovalnic. 
Odjuga, pospešeno taljenje novozapadlega snega in obilne padavine 
pa so privedli tudi do razlitja naših potokov in Ljubljanice. 
Služba civilne zaščite in gasilci so bili v stalni pripravljenost za primer, 
da bi narasle vode začele ogrožati tudi stanovanjske objekte. K sreči 
se je naraščanje vode pravočasno ustavilo in večjih težav nismo imeli. 
Slabo vreme je vplivalo tudi na potek del na nekaterih gradbiščih. 

Najbolj smo v zaostanku pri rekonstrukciji križišča pri pošti na Brezovici. 
Dela so zastala tudi pri rekonstrukciji ceste proti Gmajnicam, a razlog za 
to so neurejena lastniška razmerja. Ta si prizadevamo urediti in upam, 
da bomo rešitev našli pravočasno in z deli lahko zgodaj spomladi tudi 
nadaljevali. Sicer pa je bila velika večina za letos zastavljenih ciljev 
dosežena. 
Opravljen je že bil tehnični pregled vodarne Virje in ob malenkostnih 
popravkih naj bi bilo uporabno dovoljenje izdano v letošnjem letu, s 
tem pa nova čistilna naprava za pitno vodo tudi vključena v omrežje. 
Prav tako je končana celovita rekonstrukcija zdravilišča v Rakitni, na 
uradno otvoritev pa bomo počakali do pomladi. 
Tudi vrtec v Notranjih Goricah grdimo v skladu s terminskim planom 
in otroci bodo vanj zakorakali prihodnjo jesen. December je čas 
različnih prireditev in med njimi je vrsta dobrodelnih. Naš tradicionalni 
dobrodelni bazar je tudi letos v OŠ Brezovica kljub slabemu vremenu 
pritegnil izjemno število obiskovalcev. Program so oblikovali otroci 
in mentorji naših javnih zavodov. Ti pa so skupaj z vodstvi, učitelji in 
kuharicami poskrbeli tudi, da so se stojnice šibile pod raznovrstnimi 
izdelki in dobrotami. Prireditev so tudi tokrat vzorno organizirala 
dekleta in prostovoljci, ki delujejo v okviru dobrodelnega sklada. Sklad 
je v svojih devetih letih delovanja zbral ter namenil za štipendije in 
denarne pomoči že preko 130.000 €. To je izjemna številka, ki smo jo 
lahko dosegli le z vašo pomočjo in prispevki. Vsem skupaj se v imenu 
prejemnikov najlepše zahvaljujem. Dobrodelna prireditev s točno 
določenim namenom, šlo je za zbiranje sredstev, ki bodo omogočila 
zahtevno operacijo otroka v tujini, so uspešno organizirali tudi v naših 
vrtcih. Prav tako pa je letos zbiranju sredstev v ta namen bilo posvečeno 
tudi vsakoletno srečanje s podjetniki. Srečanje v Modri dvorani na 
Brezovici je potekalo sočasno s slavnostnim prenosom slikarske 
zbirke akademskega slikarja prof. Janeza Kovačiča v last Občine 
Brezovica. Našemu priznanemu umetniku se ob tej priložnosti iskreno 
zahvaljujemo za podarjene umetnine, ki bodo odslej trajno krasile naše 
prostore nad trgovino Mercator. Naše otroke je tudi letos na različnih 
lokacijah po občini obiskal Božiček. Skupaj s KUD Janez Jalen jim je 
pripravil izjemen program in jih ob koncu tudi obdaril. Študentje so v 
okviru svojih aktivnost v KŠ Brezovica tudi letos organizirali slavnostni 
prižig lučk na kar nekaj lokacijah v občini. Prireditve so popestrili z 
zanimivim programom, nastopi in pogostitvijo. Dogajanja bo še kar 
nekaj, a, kot je to že običajno, smo nabor prireditev sklenili z božično-
novoletnim koncertom ŽPZ Brezovica z gosti v Brezovi dvorani OŠ 
Brezovica. 
Leto gre počasi h koncu. Upam, da vam je prineslo veliko več lepega 
kot težav in skrbi. V okviru občinske uprave smo se preko celega leta 
trudili, da bi bilo teh čim manj. Zavedam se, da vsega in takoj ne 
moremo rešiti ali urediti, a skupaj z leta v leto vztrajno izboljšujemo 
kvaliteto življenja v naši občini. In temu bomo ostali trdno zavezani 
tudi v prihodnje. 
Prijetne praznične dni vam želim. Miren, vesel in blagoslovljen Božič 
ter srečno, zdravo in uspešno novo leto. 
 
 Župan, Metod Ropret 
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Dobrodelni bazar na OŠ 
Brezovica 2017
V petek, 8. decembra, je na OŠ Bezovica potekal tradicionalni, že 
deseti, dobrodelni bazar pod geslom: »Dobrodelnost je zlata veriga, 
ki povezuje človeštvo.« Že v avli šole so otroci in mentorice v božičnih 
opravah pričakali goste s stojnicami, polnimi ročnih izdelkov, ki so jih 
sami pripravili. Za simbolično vsoto se je dalo kupiti vse od verižic in 
zapestnic, do okraskov, venčkov, skodelic, beležnic, voščilnic, rožic, 
svečnikov, marmelade, piškotov, kolačkov in ostalega peciva.
V Brezovi dvorani pa je potekal srečelov, na katerem je bila prav vsaka 
srečka dobitna. Ob številnih praktičnih nagradah so se gostje lahko 
okrepčali tudi z domačo potico in sokom. Vzdušje je bilo krasno, vsi 
mentorji so se trudili, da so dohajali naval obiskovalcev, otroci so se 
razposajeno lovili po dvorani, dokler se ni začel še razvedrilni program 
z množico nastopajočih. Igrali, plesali in peli so otroci z obeh osnovnih 

1. Anna, cvetličarna, Brezovica 
2. Avtocenter Špan, d. o. o., Brezovica 
3. Avtoservis Istenič, Vnanje Gorice 
4. Avtostoritve Rogelj, d. o. o., Preserje 
5. Ambulanta Hrovatin, ortodontinja, 

Vnanje Gorice 
6. Benotours, Breda Jesenko, s. p. 
7. Biodinamična kmetija Ekozelnik 
8. Boson, d. o. o., Ljubljana 
9. Barbara Sodja, s. p. 
10. Cvetličarna Floristica SLO, Leonida 

Udovč, s. p., Ljubljana 
11. Cveta Sedej, s. p. 
12. Deos, Notranje Gorice 
13. Dr. Nina Lokovšek 
14. Essens kozmetika, Sedina Šabič, 

Brezovica 
15. Čebelarstvo Tatjana Grdadolnik, 

Brezovica 
16. Elektro Zdešar, Podpeč 
17. Ekološka kmetija Božeglav, Štorje, 

Sežana 
18. Euronova, d. o. o., Brnčičeva, Ljubljana 
19. Eurospin, PE Brezovica 
20. Frizerstvo Simona Brolih, Djilas, s. p., 

Vnanje Gorice 
21. Frizerski salon Nika, Podpeč 
22. Frizerski salon Polona, Kamnik pod 

Krimom 
23. Gostilna Kavčič, Brezovica 
24. Gostilna Kopač, Brezovica 
25. Gostilna Ponvica 
26. Gostilna Amfora, Vnanje Gorice 
27. Grebenc, d. o. o., Preserje 

28. Gregor Kraševec, s. p., Vnanje Gorice 
29. Halo bager - Igličar 
30. Halo Pinki 
31. Hestia pro, d. o. o.,  

Na Pobočju 7, Brezovica 
32. Hotel Rakitna – Efekt, d. o. o., Rakitna 
33. Hotenjka, d. o. o., Brezovica 
34. Ivan Zadel 
35. Instalacije Kovačič, d. o. o. 
36. Jack Wolfskin, Simpro, d. o. o., 

Brezovica 
37. Janin sladki kotiček, Brezovica 
38. Jest, d. o. o., Zgornje Bitnje 56 a, 4209 

Žabnica 
39. 39. JKP Brezovica 
40. Kamnolom Verd, Vrhnika 
41. Kamnoseštvo Svete, Jezero 
42. Kašča Mrlačnik, Brezovica 
43. Ključek, d. o. o., Vnanje Gorice 
44. Kmetija Ceste – Marija Pirc 
45. Kmetija Dolenc 
46. Kmetija Furlan 
47. Kmetija Košak 
48. Kmetija Urbančič  

– Pr’ Andrejezovi Nuši 
49. Kozmetični salon Nika, Podpeč 
50. Kralj trade, d. o. o. 
51. Kulturno društvo Janez Jalen, 

Notranje Gorice - Plešivica 
52. LabTeh, d. o. o., Ljubljana 
53. Laklur Rogelj 
54. Lekarna Ljubljana 
55. LPP, Ljubljana 
56. Marija Slana 

57. Marinčič Janez, Ključavničarstvo 
Marinčič 

58. Mediaval, d. o. o., Vnanje Gorice 
59. Mediatis d. o. o., Ljubljana 
60. Milan Narandža, Poslovna enota 

Pekarna Kovač 
61. Mladinska knjiga trgovina, d. o. o., 

Ljubljana 
62. Modno šiviljstvo Helena Jamnik,  

s. p. Brezovica 
63. Moneo plus, d. o. o., poslovno in 

premoženjsko svetovanje, Ljubljana 
64. Monting IP, montaža in gradnje 
65. MS gradbeni inžiniring 
66. Mizarstvo Pjontek, Primož Šušteršič, s. 

p., Preserje 
67. Nevtron & Company, d. o. o, Ljubljana 
68. Obeliks varovanje, Brezovica 
69. Odenja, Notranje Gorice 
70. Odvetniška pisarna Turk, Ljubljana 
71. Optika Suke 
72. OMP, d. o. o. 
73. Projektni atelje Arhia 1, Anica 

Šuštaršič 
74. Pavilion – Klemen Brancelj 
75. Petrol servis Podpeč, Rogelj Franci 
76. Picerija Jezero, Fras Mateja 
77. Picerija Siciljana, Dragomer 
78. Piskar, d. o. o., Ljubljana 
79. Pizzerija Pr’Pavlet – Matej Selan,  

s. p., Notranje Gorice 
80. Pleško cars, Brezovica 
81. Point, d. o. o., Ljubljana 
82. Pot, d. o. o., Ljubljana 

83. Prigo, d. o. o., Brezovica 
84. Prolah, d. o. o., Ljubljana 
85. Po nasvet, zavarovalnica, d. o. o., 

Brezovica 
86. Radio 1 
87. Rašica, d. o. o., Ljubljana 
88. R. M. frizerske storitve, Vrhnika 
89. Solis kozmetika Marbara Modic, s. p. 
90. Spirala, solna soba, Vnanje Gorice 
91. Sukno, Božič Preserje 
92. Smučarska šola Prvak, Manca Zore 
93. Steklarstvo Puc Mirko, s. p., Brezovica 
94. Svečarstvo Kogovšek 
95. ŠD Brezovica 
96. Tapetništvo Debevec Milan, 

Podplešivica 
97. Tehnična trgovina Prigo 
98. Telekom Slovenija 
99. Teniški klub Bobi, Notranje Gorice 
100. Unilever 
101. Urh, d. o. o., Preserje 
102. Valerija Slovša 
103. Vrtnarstvo Filipič, s. p., Podplešivica 
104. Vrtnarija Košir-Lunder,  
         Notranje Gorice 
105. Založba Morfem 
106. Zavarovalnica AS 
107. Zavarovalnica Triglav, Ljubljana 
108. Zobna ordinacija,  
Ilija Stojanov, d. o. o. 
109. Žlota, d. o. o. 
110. Zorka Japelj

šol v občini in prav vsak je prejel bučen aplavz navdušenih obiskovalcev. 
Izkupiček letošnjega dobrodelnega bazarja je znašal kar 5.300 evrov. 
Občina Brezovica pa bi se še prav posebej želela zahvaliti vsem, 
ki so omogočili to prireditev. Obema osnovnima šolama Preserje 
in Brezovica, Vrtcem Brezovica, vsem učiteljem, vzgojiteljem in 
pomočnikom ter seveda otrokom, ki so sodelovali in nastopali na 
projektu Dobrodelni bazar, vsem obiskovalcem, ki so s svojimi nakupi 
velikodušno prispevali v dobrodelni sklad ter vsem pokroviteljem, brez 
katerih dobrodelni srečelov ne bi bil mogoč.  
Hvala vsem in še veliko poslovnih uspehov!
 

Upravni odbor Dobrodelnega županovega sklada Občine Brezovica 
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Novoletni županov  
sprejem poslovnežev
V torek, 5. decembra 2017, je v Modri dvorani potekal novoletni županov 
sprejem podjetnikov občine Brezovica. Goste je najprej pozdravil 
župan, ki je največ pozornosti posvetil osrednjemu gostu prireditve, 
akademskemu slikarju Janezu Kovačiču, ki je Občini podaril kar 20 
svojih slik, da bodo trajno krasile občinske prostore. Gospoda Kovačiča 
je opisal kot izjemno prijetnega in konstruktivnega člana skupnosti, 
brez katerega ne mine skoraj nobena kulturna prireditev. Že enajst let 
sodeluje z Občino in pomaga dvigovati raven kulture ter je že več kot 
20 let spiritus agens enega najdlje trajajočih slikarskih ex temporov v 
Sloveniji. Pomaga pa tudi ostalim, predvsem s predajanjem izkušenj in 
mentorstvom mladim in otrokom. Za vse zasluge je gospodu Kovačiču 
predal tudi skromno darilo v imenu Občine. Nato se je dotaknil še 
uspešnosti in ogromno realiziranih projektov, ki so jih v preteklem letu 
izpeljali na Občini ter tistih, ki jih imajo namen izpeljati v naslednjih letih. 
Brezovica spada med občine z najnižjo brezposelnostjo in najvišjim 
dohodkom na prebivalca, kar ne bi bilo mogoče brez številnih uspešnih 
podjetnikov, ki se jim je tudi zahvalil za dobro delo.

Potem je do besede prišel tudi sam gospod Janez Kovačič, ki se je 
zahvalil predvsem družini, ki ga podpira in ne krega, ko gre po svetu 
in ustvarja. Pravi, da zelo rad dela, da v tem uživa, če ima še kdo drug 
kaj od tega, pa je toliko bolj vesel. Potem pa je misli hitro preusmeril 
k otrokom, s katerimi je delal na OŠ Brezovica in ki so prispevali slike 
v dobrodelni namen: »Otroci so naši učitelji in ni lepšega, kot delati z 
njimi in se čuditi njihovi domišljiji!«
Goste je za konec pozdravil še častni generalni konzul Jordanije v 
Sloveniji, gospod Samir Amarin. Takoj je izpostavil, da je gospod 
Kovačič tudi njihov. Gostili so ga tudi v Jordaniji, kjer je slikal njihove 
znamenitosti, tako da so tudi oni ponosni na »svojega Janeza«. Ponosen 
je, da je njegov prijatelj in da je tako pozitivna osebnost. Gospod 
Amarin pa se ima tudi za velikega prijatelja Brezovice in upa, da mu 
bo uspelo občino v prihodnosti pobratiti tudi s kakšnim jordanskim 
mestom. Tudi sicer je poudaril, da je Jordanija edina mirna in urejena 
država na Bližnjem Vzhodu, da kulturo si že delimo, zakaj ne bi začeli še 
gospodarsko tesneje sodelovati.
Med sproščenim druženjem in pogostitvijo so si gostje lahko ogledali 
slike gospoda Kovačiča in otrok z OŠ Brezovica, ki so pod njegovim 
mentorstvom reproducirali njegove in slike nekaterih svetovnih 
slikarjev na povsem svoj način. Slike so lahko gostje tudi kupili, 
izkupiček pa bo namenjen družini dečka s cerebralno paralizo, ki bo 
marca prestal operacijo v ZDA. Eno sliko sta v ta namen podarila tudi 
gospod Kovačič in gospa Ana Marija Horvat.

 Miha Žgajnar

December na JKP Brezovica
Tudi v zadnjem mesecu leta je bilo na JKP Brezovica živahno. Nekatera 
manjša gradbišča,  ki smo jih želeli dokončati še v novembru in decembru, 
dokončati, bodo zaradi mraza morala počakati na toplejše vreme, smo pa 
zato imeli toliko več dela zaradi vremenskih neurij in poplavnih voda. 
Smo pa kljub delu doživeli tudi nekaj prazničnega vzdušja. Ker smo 
mlad kolektiv in je doma vsako leto kakšen priden otrok več, nas je 
spet obiskal Božiček. Kakšno veselje, ko je iz vreče potegnil pismo, 
ki mu ga je otrok napisal in kakšen žar v očeh, ko je Božiček vsakega 
otroka pohvalil, če se je držal lanske obljube in prijazno opozoril, če je 
na kakšno pozabil! 

Za županom je besedo dobila umetnostna zgodovinarka in likovna 
kritičarka gospa Polona Škodič, ki je zelo osebno in prijetno predstavila 
slikarsko in življenjsko delo gospoda Kovačiča, za katerega pravi, da je z 
eno nogo stalno v akciji. Skozi slikarstvo se je dotaknil narave in vsega, kar 
je živo. Je pravi multipraktik likovne umetnosti: slikar, akvarelist, grafik, 
restavrator, likovni pedagog; vzgajal je cele generacije srednješolcev, 
bil je dolgoletni mentor KUD Kliničnega centra in Medicinske fakultete 
dr. Lojz Kraigher. Je svetovljan v najširšem pomenu besede, ustvarjal 
je tudi v tujini. Tja je nosil koščke svoje domovine in nazaj prinašal 
koščke sveta. Njegovo slikarstvo je razumljivo, odlikuje ga slogovna 
razgibanost, barvna igrivost, pripovednost. Poleg vsega pa vedno 
pomaga in tudi podarja svoje slike, kot je to storil za Občino Brezovica. 
Vsakemu, ki bo prišel na obisk, se bo oko gotovo ustavilo na vseh teh 
platnih. »Takšne ljudi je treba ceniti, ker jih ni veliko. Na Brezovici se 
tega zavedajo. To je naš skupni prostor in če je napolnjen z umetnostjo 
in kulturo, je še bogatejši.« 



Barjanski listDecember 2017 5

IZ OBČINSKE HIŠE

Zaposleni na JKP Brezovica se zahvaljujemo vsem občanom, 
predstavnikom Občine Brezovica, Nadzornemu svetu, ter ostalim 
partnerjem, ki so v letu 2017 kakorkoli pripomogli k uspešnemu delu 
podjetja. Naj vas sreča in zdravje spremljata skozi božične in novoletne 
praznike in celo prihodnje leto! Srečno 2018! 
 
  JKP Brezovica d. o. o.

Komunala na Občini 
Brezovica
V mesecu decembru smo uspešno opravili tehnični pregled vodarne 
Virje, ki je bila v letu 2017 največja investicija na komunalnem področju 
občine Brezovica. Uporabno dovoljenje bo izdano še letošnje leto, 
tako da bo takoj v mesecu januarju vodarna priključena v sistem 
oskrbe občanov s pitno vodo. Ob samem priklopu se bo na sami 
vrtini zamenjala tudi potopna črpalka. Kot smo že večkrat omenili, 
smo sredstva za izgradnjo vodarne pridobili iz Evropskih kohezijskih 
skladov, del sredstev je namenila Republika Slovenija in del Občina 
Brezovica iz svojega proračuna. S to investicijo bomo za tri krajevne 
skupnosti vse skozi lahko zagotavljali zdravo pitno vodo. Občani boste 
lahko v pomladanskih mesecih obiskali vodarno, saj bomo organizirali 
dan odprtih vrat vodarne Virje. 

Zimski letni čas po pravilu prinaša tegobe glede vremena. Prvi del zime 
smo bili priča vsem možnim kombinacijam moči narave. Sneg, veter 
in poplave so zaznamovale decembrske dni. Znova so se izkazali naši 
prostovoljni gasilci. Je že prav, da jim po svojih močeh pomagamo 
tudi, ko se oglasijo na naših domovih v prednovoletnem času. 
Zaradi nestabilnega vremena se bosta investiciji na državnih cestah pri 
trgovini Spin na Brezovici in cesti Jezero–Podkraj potegnili v prihodnje leto. 
Kot smo že napovedovali, je podjetje Snaga dostavilo zabojnike za 
papir v krajevni skupnosti Vnanje Gorice in Notranje Gorice - Plešivica. 
Zabojnike za papir bo Snaga praznila enkrat na štiri tedne in to 
brezplačno. Prvi odvozi se bodo vršili v ponedeljek, 15. januarja, in 
ponedeljek, 29. januarja. Bodite pozorni na navodila, ki jih podjetje 
Snaga prilaga pri zabojnikih. Termini odvozov pa so napisani tudi na 
računih, ki jih mesečno dobivamo na dom. V mesecu februarju bomo 
nato umaknili vse modre zabojnike iz ekoloških otokov v teh dveh 
krajevnih skupnostih. 
Na koncu leta je navada, da potegnemo črto pod letom, ki se izteka. Na 
področju komunale smo uspešno nadaljevali izgradnjo kanalizacije, 
končali vodarno Virje, dograjevali vodovodni sistem, gradili cestno 
infrastrukturo in javno razsvetljavo. Vemo, da je potreb in želja še veliko 
in trudili se bomo, da jih v prihodnjem letu čim več tudi realiziramo. 
Komunalni oddelek Občine Brezovica pa vam želi srečno in zdravo v 
novem letu. 
 
  Marko Čuden, podžupan 

Snaga Ljubljana  
v občini Brezovica širi 
sistem zbiranja papirja  
»od vrat do vrat«
V okviru nadgradnje sistema zbiranja odpadkov »od vrat do vrat« bo 
Snaga v naseljih Podplešivica, Plešivica, Žabnica, Notranje Gorice in 
Vnanje Gorice v občini Brezovica omogočila še bolj priročno ločeno 
zbiranje papirja. Z razdeljevanjem zabojnikov so začeli v decembru, 
do konca leta 2017 pa boste zabojnike za papir na svoja zbirna 
mesta dobili vsi prebivalci zgoraj omenjenih naselij.
Zabojnike za papir bo Snaga praznila enkrat na štiri tedne. V Vnanjih 
Goricah in manjšem delu Notranjih Goric bodo zabojnike za papir 
prvič izpraznili v ponedeljek, 15. januarja, v Podplešivici, Plešivici, 
Žabnici, in pretežnem delu Notranjih Goricah  pa v ponedeljek, 29. 
januarja 2018. Občane prosimo, da ste pozorni na datume odvoza 
odpadkov na položnicah, kjer bo zapisan tudi datum prvega 
praznjenja vašega zabojnika za papir.
Za dodatna pojasnila lahko pokličete ali pišete v Snagin center za 
podporo in pomoč uporabnikom. Dosegljivi so na telefonski številki 
01 477 96 00 in e-naslovu snagalj@snaga.si.
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Iz KS Rakitna
Spoštovane krajanke in krajani Rakitne, v novembru smo se poslovili 
od pomembnega krajana, Jožeta Debevca. V 70. in 80. letih je opravljal 
vrsto pomembnih funkcij v kraju. Najpomembnejši sta funkciji 
predsednika KS (dva mandata) in predsednika poravnalnega sveta. 
Na njih se je koristno odrazila večplastnost njegovega značaja. Na 
eni strani je znal na Občini udariti po mizi in je s tem pomembno 
pripomogel, da je Rakitna po več desetletjih zapostavljenosti dobila 
dve vitalni investiciji, prvi odsek asfaltirane ceste skozi naselje in 
podružnično šolo. V poravnalnem svetu pa je s svojo modrostjo in 
strpnostjo pomagal razrešiti številne spore med krajani, ki bi se sicer 
pogreznili v pravdanje in trajne zamere. Zapomnili si ga bomo tudi po 
vedrini in dobrodušnosti. Ohranimo ga v lepem spominu! 
Pri poletni zamenjavi oken in vrat na stavbi KS nam je ostalo nekaj denarja. 
Odločili smo se, da mu bomo dodali še nekaj tisočakov in zamenjali 
elektroinštalacije v srednji etaži stavbe. A počakati smo morali na rebalans 
proračuna in decembra izvedli še ta sklop prenove stavbe. Elektroinštalacije 
so bile dotrajane in nevarne. Iz žic s preperelim in zasmojenim omotom 
bi lahko švignil rdeči petelin. Prenova elektroinštalacij po stropih, ki ne 
prenesejo gradbenih posegov, je zahtevala montažo znižanega stropa. 
Stene smo pobelili. Prostori so dobili svežino. Že zdaj je jasno, da se 
menjava oken močno pozna pri stroških ogrevanja. 
V letu 2018 bo KS zmogla le eno večjo investicijo, in sicer v igrišče 
pri šoli z otroškimi igrali in fitnes napravami na prostem. Tudi za kaj 
manjšega se bo našel denar, a potrebna bo varčnost. 
Kaže pa, da bi lahko po novem letu spet dobili bankomat. Skoraj deset 
let je minilo, odkar ga nimamo, pogrešamo pa ga vsak dan. NLB ga 
je odpeljala zaradi objestnosti mladeničev. Nato so se velike banke 
med krizo ukvarjale z varčevanjem pri stroških in s čiščenjem bilanc 
s pomočjo državnih dokapitalizacij, nekatere manjše pa so razmere 
izkoristile za vzpon in širjenje mreže. Ena takih je zainteresirana za 
postavitev bankomata v Rakitni. Z občino trenutno še iščemo način, 
kako priti skupaj. A pogovori so resni in ocenjujem, da bodo na koncu 
pripeljali do zaželenega cilja in pomembne pridobitve za naš kraj. 
V imenu KS Rakitna želim vsem krajankam in krajanom Rakitne srečno, 
zdravo in uspešno novo leto 2018.

 Gorazd Kovačič 

Iz KS Podpeč - Preserje
Leto 2017 se neizbežno bliža koncu. Tudi nekatere aktivnosti v naši 
krajevni skupnosti se zaključujejo, nekatere se bodo nadaljevale še v 
prihodnje leto. 
Po dveh letih delovanja kanalizacijskega sistema, ugotavljamo, da 
sistem dobro deluje. Ostalo je še nekaj objektov, ki še vedno niso 
priključeni na kanalizacijo, vzroki so različni. Upamo, da bodo tudi ti 
kmalu priključeni. V naši KS imamo še nekaj območij, ki niso pokrita oz. 
ni zagotovljenega urejenega odvajanja in čiščenja komunalnih voda in 
to so tri vasi: Gorenja Brezovica, Dolenja Brezovica in Goričica. Za naselje 
Goričica se pridobivajo soglasja in izdeluje PGD. Za območje Gorenja in 
Dolenja Brezovica, pa se bo v letu 2018 začela izdelava projektov idejnih 
zasnov in v prihodnjih letih je prioriteta pridobiti gradbena dovoljenja. 
Svet KS je na svoji zadnji seji obravnaval s strani Občine Brezovica 
posredovane projekte: ureditev jezera pri Podpeči z okolico, ureditev 
turistično-informativnega paviljona na Sv. Ani, ureditev parka ob 
vili Kobi, Ureditev turistično-informativne točke na sv. Lovrencu, 
ureditev učne točke v Podpeškem kamnolomu in ureditev učne 
poti in opazovalnice ptic pri Goriškem mahu. Občina Brezovica bo v 
prihodnjem letu sklenila nakup zemljišča poleg trgovine Mercator 
v Podpeči. Na tem območju želi zgraditi objekt, ki bo splošnega 
družbenega pomena. Na tem mestu apeliram na krajane, da pripravijo 
predloge in jih posredujejo na KS do meseca aprila 2018. Dela na 
pokopališču Preserje se bodo v letu 2018 nadaljevala. Skratka, 
projektov in planov v KS Podpeč - Preserje ne manjka. 
Sredi decembra nas je vreme presenetilo z močnim vetrom in dežjem, 
ki je razkrival strehe stanovanjskih in gospodarskih objektov in 
podiral drevesa. Ob tem bi se rad zahvalil vsem gasilskim društvom, 
ki so priskočili na pomoč krajanom in tudi obrtnikoma Zdenku Palu in 
Robertu Zdešarju, ki sta z avtodvigali olajšala delo gasilcem. 
Ob koncu leta 2017 bi se rad v imenu sveta KS Podpeč - Preserje zahvalil 
vsem krajanom, ki so sodelovali in podpirali naše delovanje. Predvsem 
bi se zahvalili za dobro sodelovanje občinski upravi občine Brezovica, 
posebej županu in podžupanu. 
Vsem krajanom in krajankam KS Podpeč - Preserje želim vesele in 
prijetne božične praznike ter srečno, zdravo in uspešno novo leto 2018. 

 Janez Šuštaršič, KS Podpeč - Preserje
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Novice in novoletno  
voščilo iz KS Brezovica
Letošnje leto se hitro bliža koncu. V naši krajevni skupnosti ga 
ocenjujemo kot precej uspešnega, saj nam je uspelo dokončati kar 
nekaj novih investicij. V športnem parku Radna smo postavili novo 
igralo za otroke ter s sredstvi pomagali pri postavitvi nadzornih 
kamer, namenjenih izboljšanju varnosti in reda. Z večnamenskega 
igrišča smo odstranili umetno travo, ker ni več omogočala varne 
rekreacije. Prav tako nam je pred poletjem uspelo izboljšati 
varnost pešcev v Radni pri vrtcu, kjer smo izgradili nov pločnik 
do Tržaške ceste in manjše parkirišče. Jeseni smo avtobusna 
postajališča v našem kraju označili z imeni in številkami prog. 
Novembra smo tradicionalno pogostili starejše krajane. Zabavala 
sta nas Duo Prima in otroci iz OŠ Brezovica. Za hrano in pijačo smo 
poskrbeli svetniki naše krajevne skupnosti s pomočjo donatorskih 
sredstev podjetnikov iz Brezovice. Čez vse leto pa smo skupaj s 
podjetjem Pieta skrbeli za redna vzdrževalna dela na pokopališču. 
V prihodnjem letu imamo v načrtu največjo investicijo, ki se tiče 
našega pokopališča. V sodelovanju z Občino bomo namreč odkupili 
prepotrebni del zemljišča za njegovo razširitev in za nova parkirna 
mesta. Ko bomo zaključili z odkupom, nas tam čaka res veliko dela. 
Idejne načrte imamo že pripravljene. 
Druga večja investicija bo izgradnja Senzoričnega parka v naselju 
Postaja. Na območju zaklonišča bomo uredili park, namenjen otrokom 
in družinam, kjer se bodo lahko družili tako otroci kot tudi odrasli in 
starejši. 
Občina bo v prihodnjem letu dokončala pločnik in avtobusno 
postajališče pri Eurospinu. Naša želja pa je, da se v prihodnjem letu 
naredi pločnik tudi od Prigota do Mercatorja. S tem bi v celoti uredili 
varno pot za pešce tudi po tej strani zelo prometne ceste. Prav tako 
smo Občini pripravili idejno zasnovo 
za razširitev Remškarjeve ceste in 
izgradnjo pločnika na tem delu ceste. 
Občini smo predlagali tudi, da v 
prihodnjem letu med investicije vključi 
nadaljevanje izgradnje kanalizacije, 
da sanirajo obcestne ograje, kjer je 
to potrebno, da nabavijo več košev 
za pasje iztrebke ter da namenijo del 
sredstev za sanacijo gozdne vlake v 
Radni. Že več let tudi opozarjamo, 
da imajo krajani v Radni težave s 
potokom Radna. Zato predlagamo, da 
Občina čim prej organizira sestanek 
z Direkcijo RS za vode, na katerem 
se bomo pogovorili, kako urediti to 
problematiko. 
Dolgo se že govori, da bo Občina v 
prihodnjem letu pristopila k odkupu 
zemljišča za nov vrtec na Brezovici 
in za novo športno dvorano. To 
pobudo pozdravljamo in podpiramo. 

V prihodnjem letu vam iz Krajevne skupnosti želimo obilo sreče, 
zadovoljstva in predvsem zdravja. Naj vam leto mine s čim manj stresa 
in z obilo veselih trenutkov. Upamo, da bo za kakšnega od slednjih 
razlog tudi v našem delu.

 Boris Malovrh, predsednik KS Brezovica 

Pa ga ponovno imamo  
– Turistično društvo Rakitna, 
seveda!
V petek, 24. 11. 2017, je bilo v prostorih izletniške kmetije Zidanica na 
Rakitni komaj dovolj prostora za vse, ki so se udeležili občnega zbora 
in s tem podprli ponovno delovanje Turističnega društva Rakitna. 
Člane sta s kruhom in soljo po starih običajih pričakala fant in dekle, 
oblečena v narodni noši. Mize so bile okrašene s čudovitimi šopki in 
polne dobrot, ki so jih spekle domačinke. Uvodni del je pripadal Darku 
Jerini, ki je zbrane nagovoril in povedal, da kdor hoče imeti bodočnost, 
si jo mora začrtati. Zato si je tudi društvo začrtalo ambiciozen program 
dela, ki je bil deležen velikega odobravanja. 
Osrednji govornik na občnem zboru je bil dr. Matija Kovačič, ki je 
po tradiciji, kot najstarejši član društva, predstavil oris in zgodovino 
razvoja turizma v Rakitni ter pomen turističnih društev za njegov razvoj. 
Poudaril je, da so po prvi svetovni vojni zgradili klimatsko zdravilišče za 
rehabilitacijo vojakov s kostno tuberkulozo. Drugi mejnik je bila leta 
1962 izvedena poskusna zajezitev jezera v Rakitni, ki je leta 1964 z 
izgradnjo postalo pravo umetno jezero, kar je spodbudilo intenzivno 
gradnjo počitniških hiš in rekreativno obiskovanje turistov zlasti ob 

Crossoverji Renault
KADJAR, KOLEOS in CAPTUR

Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

Poraba pri mešanem ciklu 3,7–6,3 l/100 km. Emisije CO2 95–156 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča 
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. 
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 

renault.siRenault priporoča

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja. Velja za financiranje do 48 mesecev, za omejeno vrednost financiranja, odvisno od modela.  ** V kolikor želite zamenjati svoj stari 
avtomobil, vam ob nakupu novega modela znamke Renault priznamo 500€ bonusa. Odločitev o sprejemu vašega rabljenega vozila v račun je diskrecijska pravica posameznega 
pooblaščenega distributerja.  ***Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik.  Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 
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koncu tedna in v času počitnic. Možnosti za povečanje in izboljšanje 
gostinske ponudbe so se povečale šele z izgradnjo sedanjega hotela 
pri jezeru. Žal pa ta poleg gostinske ne razvija nobene druge turistične 
ponudbe. Tudi jezero kot turistični objekt nima danes odgovornega 
upravljavca. Sonaravni turizem pa je realna priložnost za razvoj Rakitne 
in oprijemljiva možnost za povečanje dohodka in s tem izboljšanje 
socialne varnosti Rakičanov. Zato je oživitev Turističnega društvo 
Rakitna nujna in upravičena. 
Na zboru je bil sprejet tudi renoviran statut društva, katerih bistvene 
spremembe in novosti je predstavila mag. Janja Jereb. Osrednji del 
občnega zbora so predstavljale volitve v organe društva. Tako so bili 
soglasno sprejeti:  
•	 v	Upravni	odbor	društva:	predsednik	-	Darko	Jerina;	podpredsednik	

- Srečo Lipovec; poslovna sekretarka - Janja Jereb; blagajničarka 
- Marica Benkovič; člani - Matija Kovačič, Bojan Debevc, Barbara 
Jerina, Nevenka Bezek, Dani Praprotnik in Marija Bezek. 

•	 v	Nadzorni	odbor:	Alenka	Praprotnik,	Veljko	Toman	in	Rok	Likovič.	
•	 v	 disciplinsko	 komisijo:	 Janez	 Demšar,	 Martin	 Klopčič	 in	 Zdravko	

Bezek. 
Novo izvoljeni predsednik društva Darko Jerina je postal tudi novi 
zastopnik društva. Na občnem zboru je bil potrjen tudi predlog o višini 
članarine za člane društva in sicer otroci do 15. leta starosti brezplačno; 
dijaki in študentje s statusom 2 €; ostali člani 10 €; pravne osebe 20 €. 
Ob tej priliki v društvo ponovno vabimo vse, ki bi želeli prispevati k 
nadaljnjemu razvoju Rakitne. Še posebej vabimo v naše društvo tudi 
otroke v starosti od 7. do 15. leta. 
Za konec vam pred prihajajočimi prazniki Turistično društvo Rakitna 
želi, da se vam v letu 2018 zgodi veliko lepega in dobrega in naj vas vse 
poti pripeljejo do želenega cilja.

mag. Janja Jereb, poslovna sekretarka
in Darko Jerina, predsednik

Kaj veš 2017
2. decembra smo po šestih letih premora v Rakitni zopet pripravili 
znameniti Kaj veš, zabavno-tekmovalno prireditev, kjer se pomerita dve 
interesni skupini med seboj v zabavnih in zanimivih točkah, ki se nanašajo 
tako na aktualno dogajanje kot na zgodovinsko, kulturno in naravno 
dediščino kraja. Po dolgem premoru se je ekipa Kulturnega društva 
Rakitna dva meseca pred prireditvijo intenzivno sestavljala in pripravljala. 

Rdečih niti je bilo to pot več: prenova šole, skulptura iz Brinarjeve jelke, 
trgovina in navezujoče se na ekipi, učiteljice in gasilci. Tekmovalci pa 
so bili izbrani posamezniki iz teh dveh interesnih skupin, učiteljice 
Anja Kržič, Vida Kržič, Andreja Košir in Barbara Jerina, poklicni gasilci 
Primož Kržič, Dani Bečaj, Dejan Perušek in Matej Kržič. Prireditev 
so popestrili mladi umetniki Niri Strmčnik, Žan Mavser, Anže in Leja 
Mikuž ter Gašper Petrovčič. Tudi publika je prišla na svoj račun, Jože 
Turšič in Anže Kovačič sta svoje možgančke napenjala, ko sta morala 
ugotoviti kolikšna je bila vrednost prikazanega drobiža, 12 šolarjev pa 
je pokazalo, če znajo še vedno vdeti vezalke in narediti vozel na čevljih. 
Skoraj nihče pa ni odšel domov praznih rok. Z žrebanjem vstopnic smo 
podelili ogromno dobitkov, ki so jih prispevali naši dobrotniki. Vsem se 
najlepše zahvaljujemo, še posebej pa Ireni Kržič in Suzani Marolt, ki sta 
na pogostitvi poskrbeli, da smo se izjemno dobro posladkali. 
Lahko rečemo, da so se obiskovalci, tekmovalci in nastopajoči zelo 
zabavali. Da je bilo še bolj pestro, pa je poskrbela elektrika, saj je je za 
nekaj minut zmanjkalo. Vendar se tekmovalci niso dali motiti, pomagali 
so si s svetilkami na mobilnih telefonih. Kratkotrajna prekinitev 
električnega toka je bila kot zrežirana, voditeljici je za nekaj časa vzelo 
sapo, poleg glasu. Čeprav je tudi naš moto, da je važno sodelovati, ne 
zmagati, so premoč pokazala dekleta. Zagotovo pa fantje niso odšli 
slabe volje. Svoje poklicno poslanstvo opravljajo izvrstno, s srcem, 
tako, da smo vsi ponosni na njih in na dejstvo, da premore Rakitna 
poleg prostovoljnih tudi veliko število poklicnih gasilcev. 
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Zahvalili smo se tudi Marici Debevec, ki je bila skriti gost, za njeno 
dolgoletno delo v trgovini. Angažiranost v naši skupnosti je bila izven 
okvirov vodenja trgovine: podpornica vseh društev, koordinatorka 
dejavnosti, del, pobud … zaupnica marsikaterega obiskovalca trgovine, 
žal včasih tarča zlobnih jezikov, vedno pa dobre volje in odprtega duha. 
V 40-ih letih dela v kraju je pustila neizbrisen pečat. Pozdravljamo pa 
tudi novo najemnico, Barbaro Kovačič, in ji želimo veliko uspehov na 
njeni poti. Dejstvo je, da Rakitna brez trgovine ne more biti. 
Še enkrat se zahvaljujem vsem, ki so kakorkoli prispevali k uspešni 
izpeljavi prireditve. Vabimo vas tudi na Božično-novoletni koncert 
Mešanega pevskega zbora KD Rakitna z gosti v soboto, 6. 1. 2017, ob 
18.00 v Rakiško cerkev. Še enkrat pa pozivam vse Rakičane, ki imajo 
zanimive starejše fotografije krajevnega pomena, da mi jih prinesejo, 
da uredimo arhiv, ki ga dopolnjujemo zadnji dve leti.

Alenka Kovačič 
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Krajevna skupnost Vnanje Gorice želi 
vsem občankam in občanom 
vesele praznike ter 
srečno novo leto 2018.

»V Podpeči še ni bilo 
takšnega koncerta,«
bi lahko brez slabe vesti rekli za dogodek, ki se je odvil 16. decembra 
zvečer. Tudi v celotni občini Brezovica se zgodi bolj malo podobnih 
glasbenih podvigov. Kantavtorstvo se pri nas v zadnjem času razvija na 
visok nivo, kar dokazujejo mladi izvajalci, ki ustvarjajo zelo kvalitetno 
in predvsem glasbo z veliko vsebine in srčnosti. To so dokazali tudi v 
soboto, ko so na odru podpeškega kulturnega doma nastopili štirje 
odlični glasbeniki. Prva je svojo poezijo odpela Polona Grebenc, ki že 
vrsto let ustvarja svojo glasbo in piše besedila, ki nam trkajo na dušo 
in širijo um. Poje ne samo v slovenščini, ampak tudi v angleščini in 
francoščini. Aljaž Hrastar je eden tistih mlajših umetnikov, pri katerih se 

vprašamo, če je starost res pogoj za modrost. Ima talent, glas in kitarske 
veščine, ki bi mu jih lahko zavidal prenekateri »stari maček«. Govori 
o zgodbah, ki mu jih je življenje prineslo in tudi odneslo, o veselju, 
žalosti in o tem, kako te lahko odnese v čudovite dogodivščine, če se 
jim prepustiš. Katarina Juvančič je mlada gospa, ki poje tenkočutno, 
kot tudi grmi s svojim glasom, da se trese oder! S svojimi baladami o 
ženskah, ki so oblikovale naše družine in tudi zgodovino in nas učile o 
pokončnosti in hkrati ponižnosti in ljubezni, nas je popeljala v svet, ki 
smo ga že skoraj pozabili. Katarina kot znanstvenica izpodbija tezo, da 
svet, v katerem velja le kapital in lepa embalaža, ne potrebuje junakov, 
še manj pa junakinj, ki se darujejo za soljudi. Dejan Lapanja, ki jo je 
spremljal s kitaro in tudi glasom, je njun nastop popeljal še višje. S 
svojo virtuoznostjo in občutkom za strune iz njih izvablja milozvočne 
tone in z njimi nadgrajuje Katarino pri njenem odrskem pesnenju.

 Borut Šorn
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šole in vrtci

Obisk Božička 2017 otrok odšel domov z nasmehom. Ob darilih pa so bili otroci veseli tudi 
gledališke predstave, ki so jo navdušeno spremljali, se čudili in smejali 
ter navijali, da sta gusarja uspela najti Božička in ga pripeljati med njih. 
Povsod je obisk Božička minil v prijetnem vzdušju. Božiček se je zahvalil 
Občini Brezovica, ki je omogočila njegov obisk in se potrudila, da je bilo 
otrokom lepo. Posebej pa je pohvalil brezoviške otroke, ki so ga tako 
lepo pričakali, da že komaj odšteva dni, ko jih bo spet lahko obiskal.

 Miha Žgajnar

Zimska pravljica  
v vrtcih Brezovica
V enoti Vnanje Gorice se je začelo praznično vzdušje že konec meseca 
novembra. V teh dneh še bolj razmišljamo o tem, kako bi lahko drug 
drugemu pomagali in bližnjega razveselili. Tudi mi smo se odločili, 
da se med seboj povežemo in stopimo skupaj, zato smo organizirali 
Zimsko pravljico – dobrodelno prireditev, katere zbrana sredstva so 
bila namenjena našemu varovancu, dečku s cerebralno paralizo. 

Naše storitve obsegajo:
•	 računovodske – knjigovodske storitve	za	mala	in	srednja	
podjetja,	obrtnike,	samostojne	podjetnike

•	 administrativne storitve
•	 poslovno svetovanje
•	 pridobitev delovnih dovoljenj, enotnih bivanj

Cene storitev so fleksibilne, glede na zahtevnost, urgentnost in količino opravljenih del.

Naši prostori se nahajajo na Brezovici pri Ljubljani.
Za ostale informacije se obrnite na anzor.ak@gmail.com ali 031 309 075.

 

V soboto, 9. decembra, je občino Brezovica spet obiskal Božiček. Prišel 
pa ni sam, pač pa v pisani družbi svojih pomočnikov, župana in igralcev 
iz KUD Janez Jalen, ki so za otroke pripravili tudi predstavo z naslovom 
Gusarja iščeta Božička. Za občino Brezovica si je Božiček vzel celotno 
popoldne in obiskal najprej otroke na Rakitni, potem v Podpeči, nato v 
Notranjih Goricah, nazadnje pa še na Brezovici, tako da je svojo energijo 
lepo porazdelil med vse otroke. Prav povsod je bil obisk velik in otroci 
so pokazali, da imajo Božička radi ravno toliko, kot on njih. Navdušeno 
so mu skakali v naročje, Božiček pa si je vzel čas, da je s prav vsakim 
tudi poziral pred fotoaparatom, če si je to zaželel. Očitno so bili otroci 
na Brezovici tudi letos zelo pridni, saj je Božiček s pomočjo župana in 
svojih zvestih pomočnic med njih razdelil ogromno daril, tako da je vsak 

Zimsko pravljico smo pričarali z okrasitvijo igralnic in celotnega vrtca. 
Uvod v pravljično vzdušje je bila predstava Gledališča Fru-fru Muca 
Copatarica. Na vhodu je otroke in starše pričakala babica Zima, ki jih je 
popeljala k pravljičarki Barbari in Pingvinčkovi pošti ter Gledališču Zapik 
s Kamišibajem. Tako otroci kot tudi starši so se lahko sprostili ob zvokih 
gongov z Ireno, spoznavali manj znane in doma izdelane inštrumente ter 
Samove sestavljanke. Otroci so se lahko preizkusili v didaktičnih igrah, 
namenjenih slepim in slabovidnim, skupaj s specialno pedagoginjo Evo. 
V dneh pred prireditvijo so v starejših skupinah v Vrtcih Brezovica slikali 
na platna reprodukcije znanih slikarjev in po lastnem navdihu pod 
mentorstvom akademskih slikarjev in likovnih pedagogov. Vsa dela 
so bila razstavljena v eni od igralnic, kjer je bila licitacija in možnost 
nakupa le-teh. Izpod veščih ustvarjalnih rok naših kuharic so nastale 
kruhove košarice s piškoti, medeni vrtec in slastni čokoladni ježki, ki so 
napolnili lačne želodčke otrok in staršev. 
Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem, ki ste na kakršenkoli 
način prispevali in pomagali pri izvedbi Zimske pravljice. S tem smo 
pripomogli, da je prireditev uspela nad našimi pričakovanji in da bo 
imel naš varovanec lepšo prihodnost. 

 Strokovni delavci enote Vnanje Gorice 
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Prva zmaga NTK Preserje  
v prvi ligi

dvakrat zmagala, osvojila 1. mesto na turnirju in se uvrstila v 2. krog, ŠD 
Brezovica II je igrala v Kanalu. Z eno zmago in dvema porazoma so bili 
naši dečki tretji in bodo s tekmami nadaljevali v repasažu. 
Starejši dečki in kadeti so v kvalifikacijah DP osvojili 2. in 1 mesto. Obe 
ekipi bosta prvenstvo nadaljevali v A ligi in se potegovali za najvišja 
mesta v državi. 
Naša mlada članska ekipa Špan Brezovica igra to sezono v 3. DOL 
zahod. Po 10. krogih je še vedno edina neporažena ekipa in bo jesenski 
del prvenstva zaključila na 1. mestu, kar je odlična popotnica pred 
drugim delom DP, ki se začne 20. januarja 2018. 
Za nami je uspešno leto 2017. S tekmami nadaljujemo 14. januarja 2017. 
Prvi se bodo v boj za nove zmage podali starejši dečki. Srečno v 2018!

 ŠD Brezovica – odbojka

Smučanje s KŠB in  
Smučarsko šolo PrvakPo tesnih porazih 4 : 5 proti NTK Muta in NTK Jesenice na začetku 

jesenskega dela prve slovenske namiznoteniške lige, je ženska ekipa 
NTK Preserje 2. decembra v Puconcih proti NTK Kema prišla do svoje 
prve zmage. Ekipa v postavi Polona Letnar, Rebeka Lukič in Lea Matjašič 
je proti favorizirani ekipi NTK Kema odigrala izvrstno in slavila s tesnim 
rezultatom 5 : 4. Tri zmage je prispevala Polona Letnar, dve pa Rebeka 
Lukič. Zmaga proti ekipi NTK Kema, ki zaseda četrto mesto na lestvici 
daje upanje na boljše rezultate v spomladanskem delu, ki se začne že 
6. januarja 2018.

 NTK Preserje

Odbojkarske novice  
iz ŠD Brezovica
Naši MALI odbojkarji (2005 in mlajši) so odigrali prve tekme v 
državnem prvenstvu sezone 2017/18. Obe ekipi, ki nastopata v DP 
sta prikazali veliko odbojkarskega znanja. ŠD Brezovica I je v Kočevju 

Prihaja smučarska sezona, zato smo se skupaj s Smučarsko šolo Prvak 
odločili, da v soboto, 24. februarja 2018, organiziramo smučanje v 
Bad Kleinkirchheimu. Nabrusite smuči in pripravite smučarske deske, 
saj smo za vas pripravili celodnevno smučanje. Prijave so možne 
do zapolnitve mest oziroma najkasneje do 18. februarja 2018, za 
več informacij pa smo dosegljivi na klubksb@gmail.com ali preko 
Facebook strani.

 Klub študentov Brezovica
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Leta 1972 ponovni razmah 
igranja nogometa v Podpeči 
in novi dvoboji z Borovničani 
(nadaljevanje)

V sezoni 1976/77 je ponovno prišlo do večjih sprememb pri 
organizaciji tekmovanj v okviru Nogometne zveze Ljubljana. Nova 
B skupina I. razreda je vključevala ekipe iz Ljubljane in okolice ter je 
štela 13 ekip. Glavni namen reorganizacije je bil dvig kakovosti igranja, 
saj so v teh ekipah nastopali tudi igralci z dolgoletnimi treningi pod 
vodstvom uveljavljenih trenerjev. Prav gotovo je bil med njimi najbolj 
znan igralec Marko Elsner. Na začetku tekmovanja v septembru je bilo 
odigranih 6 tekem. Marsikateri igralec se vseh tekem ni mogel udeležiti 
zaradi delovnih ali študijskih obveznosti, kar seveda ni pripomoglo k 
želeni višji kakovosti igranja nogometa. V tej sezoni so imeli Podpečani 
bridki izkušnji s tekem z Medvodami. V Medvodah so domači igralci 
z nešportnim vedenjem do sodnikov pripomogli, da so z nekaterimi 
spornimi sodniškimi odločitvami domačini prišli do zmage. Na tekmi 
v Podpeči pa je domači igralec J. Lenaršič, ki se je na tej tekmi poslovil 
od tekmovalne kariere, povzročil prekinitev tekme zaradi fizičnega 
napada in pretepa z igralcem nasprotne ekipe. Težko razumljivo in 
nedostojno slovo. Po odločitvi tekmovalne komisije je bila tekma 

registrirana z rezultatom 3 : 0 za goste, igralec pa je dobil kazen eno 
leto prepovedi nastopanja. Sicer se je Podpeč uvrstila na skromno 12. 
mesto, kar je bilo najslabše dotlej. 
Zaradi velikih organizacijskih in finančnih problemov v klubih 
je bila uvedena nova reorganizacija tekmovanj. Ustanovljena je 
bila Notranjska liga, vodenje tekmovanja pa je prevzela Zveza 
telesnokulturnih organizacij Vrhnika, ki s tovrstnimi tekmovanji ni 
imela primernih izkušenj. O tekmah je ohranjenih zelo malo zapisnikov 
ali drugih dokumentov, o dvobojih z Borovničani samo zapisnik o 
tekmi v Podpeči, kjer sta se ekipi razšli neodločeno 2 : 2. Podpeč je 
nastopila v postavi Čuden Marko, Žabkar, Čuden S., Zalar Z., Zalar I., 
Šuštaršič S., Zalar F., Remic, Žniderič I., Čuden M. in Japelj, na klopi za 
rezervne igralce so bili še Samardžić, Krvina F., Vidmar in Nagode B. 
O končni razvrstitvi ekip žal ni podatka, verjetno pa je bila najboljša 
ekipa Usnjarja iz Vrhnike. Po organizacijskem debaklu Notranjske lige 
je v sezoni 1978/79 Podpeč ponovno nastopala v I. razredu B skupine 
tekmovanja v organizaciji Ljubljanske nogometne zveze. Žal tudi o 
tekmah v tej sezoni ni ohranjenih zapisnikov, ohranjen pa je dokument 
o končni razvrstitvi ekip, kjer je prvo mesto dosegla ekipa Vodic, 
pred Krimom in Podpečjo, ki je dosegla osem zmag, dvakrat igrala 
neodločeno in štirikrat izgubila. S tem je dobila možnost kvalificirati 
se v prvo tekmovalno skupino. Kvalifikacijska tekma je bila odigrana 
avgusta 1979 na stadionu Slavije v Vevčah. Domačini so nastopili z 
igralci z dolgoletnimi izkušnjami v republiški ligi in tekmo zasluženo 
dobili. 
Ekipa Podpeči je po neuspešnih kvalifikacijah ostala v B skupini, v kateri 
so v sezoni 1979/80 nastopali še Jezero, Dobrova, Belinka, Borovnica, 
Usnjar, Šmartno, Ježica, Dragomer in Ivančna Gorica. Iz nekaj 
ohranjenih zapisnikov je razvidno, da je Podpeč kar dvakrat visoko 
z 9 : 0 in 6 : 2 premagala Ivančno Gorico ter končno vsaj remizirala z 
Usnjarjem iz Vrhnike. V Podpeči so domačini premagali Borovničane. 
Žal ni ohranjenega dokumenta s končno lestvico tekmovanja, torej ne 
vemo kdo je bil zmagovalec tekmovanja niti ne na katero mesto so se 
uvrstili Podpečani.

 Ivan Zalar 

INI-MINI d.o.o., 
Tržaška cesta 392, 1351 Brezovica  
     www.ini-mini.si 

 

V JANUARJU 2018 
ZAČETEK  

VADBE ZA MOŠKE  
ZDRAVA HRBTENICA 

 

 

 

 

 

 

Začetek vadbe 8.1.2018 

Informacije in prijave sprejemamo  

na tel. 041/433 033 

     SREČNO IN ZDRAVO

Z leve stojijo Zalar Franc, Samardžić Ibro, Možek Jože, Smole Franc, 
Vindiš Vlado, Svete Anton, Lenaršič Janez, Petrič Alojz, Peternel Marjan, 
Zalar Ivan in Remic Zdene.
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Prvo gnezdenje bele štorklje 
na Brezovici

Zahvala
V tednu Karitas nas je nagovarjalo in k dobroti vabilo geslo »Kje sem 
doma«. Večina bo rekla, da je doma v krogu svojih domačih, prijateljev 
… Ne smemo pa pozabiti tistih, ki iščejo nov dom, so brez služb, ali je v 
njihovih domovih praznina in osamljenost. Naj naše srce postane dom, 
ko delimo svoje življenje in darove. 
December. Čas, ko so domovi odeti v nešteto prelepih lučk. Čas 
pričakovanja, veselja in dobrote. Čas, ko se malo ustavimo in si 
vzamemo več časa za bližnje. Tudi čas, ko se zazremo v svoje srce in 
mogoče bolj opazimo stisko drugih ljudi in zato pomagamo. 
Sodelavci Karitas Brezovica se ob koncu leta zahvaljujemo vsem 
podpornikom, ki ste bili darežljivi in s svojimi prispevki podprli naša 
prizadevanja. Predvsem pa se zahvaljujemo Občini Brezovica in 
Skavtom Ostrorogega Jelena. Vsem želimo blagoslovljen Božič, obilo 
zdravja in dobre volje v letu ki prihaja! 

Sodelavci župnijske Karitas Brezovica

Dragi prijatelji,
pri svojih »rosnih« letih ne verjamem več v nove začetke. Preveč prtljage 
se je že nabralo. Prtljage, ki vpliva na vsak moj korak. Verjamem pa v 
premik, nadaljevanje, napredek, poskuse, trud, spremembe, dober 
namen, pljunek v roke … 
Tudi v prelomnice ne verjamem. Spremembe sicer potrebujejo odločitev, brco 
v rit, a zahtevajo proces. Od našega vztrajanja je odvisno, ali bo prelomnica 
prinesla dejansko spremembo ali ne. Zato v prihajajočih praznikih vidim 
predvsem dni, ko se bo svetli del dneva končno spet začel daljšati. 
Želim vam, da z vztrajnostjo izkoristite vsako dodatno podarjeno 
minuto za stvari, ki si jih želite storiti, doživeti, doseči … Pa čakate na 
»prelomnico«, da bi začeli. Če jo že potrebujete, se mi zdi Svetloba 
precej dobra prelomnica, kaj menite? 
Bolj kot izpolnitev »vseh skritih želja« pa vam privoščim, da vam prihodnost 
prinese zadovoljitev osnovnih življenjskih potreb, ki jih je v lično piramido 
(jaz pa v smrečico) v 40-ih letih prejšnjega stoletja uredil psiholog Maslow. 
In ne dvomim, katere izmed njih vam bodo »padle v uč«.

Aprila 2016 je par belih štorkelj za svoje gnezdenje izbral dimnik na 
hiši na Ulici Ivana Selana 29. Domači in okoliški sosedje so jih bili zelo 
veseli. Opazovati jih tako od blizu je poseben dogodek pa še dojenčke 
prinaša. S prinašanjem vej za gnezdo je prvo veselje domačih minilo, 
saj je veliko vej in ostalega materiala padlo na streho in na strešno 
kopalniško okno, katerega se ni dalo več odpirati za prezračevanje. 
Meseca avgusta, ko je par zapustil gnezdo in odletel na prezimovanje 
v Afriko, je bilo gnezdo na pol dograjeno, na strehi pa ravno toliko 
odvečnih vej kot na dimniku. Domačim sem predlagal naj potrpijo 
do naslednjega leta, ko se bosta vrnila in opravila prvo »uspešno 
gnezdenje«. Po gnezditvi in selitvi v Afriko se bom angažiral, da 
gnezdo prestavimo na ustrezno mesto blizu njihove hiše. Bela štorklja 
je zaščitena vrsta in gnezdo lahko prestavljamo na drugo lokacijo 
samo z dovoljenjem Agencije za okolje. Konec marca letos se je prvi 
vrnil samec, po nekaj dnevih pa še samica. Samec je vneto donašal nov 
material, da je bilo gnezdo končno primerno za prvo gnezdenje. Imela 
sta tri mladiče, ki so sredi avgusta zapustili gnezdo in odleteli na prvo 
prezimovanje v Afriko. Naše štorklje prezimijo v Tanzaniji, nekatere tudi 
v Čadu in Zimbabveju, imamo pa tudi podatke iz Južne Afrike. Letošnji 
mladi se vrnejo šele po treh letih, ko spolno dozorijo. V prvem letu 
najprej poiščejo novo lokacijo za gnezdenje, v drugem letu pa gnezdi 
in vzreja mladiče. Za prestavitev gnezda je pomagala odgovorna iz 
Zavoda za varstvo narave (ZRSVN) in poskrbela za soglasje pri ARSU ter 
podstavek za gnezdo, katerega bomo montirali na drog. Za prestavitev 
gnezda so dali soglasje odgovorni na naši Občini in KS, katerim se v 
imenu vseh iskreno zahvaljujem za korekten pristop in razumevanje. 
Seveda gre pa vsa zahvala našim brezoviškem gasilcem in predsednici, 
ki so uspešno in varno opravili odstranitev gnezda ter počistili streho 
in žlebove domačim, ki so dve leti gostili štorklje, in tudi njim iskrena 
zahvala za potrpežljivost do te lepe ptice. Spomladi bomo seveda vsi 
nestrpno čakali vrnitev štorkelj v upanju, da bo par sprejel nadomestno 
gnezdo. 

 Rudolf Tekavčič

 
Etika,  

sproščenost,  
ustvarjalnost, sprejetje  

dejstev,  
brez predsodkov, 

reševanje problemov 
samospoštovanje, samozavest,  

dosežki, spoštovanje 
 do drugih, spoštovanje od drugih, 

ljubezen 
prijateljstvo, družina, intimnost, 

osebna varnost, varnost družine, zdravje,  
finance, morala, lastnina, 

dihanje, hrana, voda, homeostaza, izločanje, 
 spanje, 

 spolnost. 
 

********   ******* ******  **** ******* ***** ******  ********* ***** ******* 
******* ********** *********  ********* ***** ******* ********* ****** ******* 
******** ******** 

 

Mojca Pristavec-Djogić



Barjanski list December 201714

ostalo

Srečanje Društva 
upokojencev Notranje Gorice 
- Plešivica
Le kam čas tako beži, le kam se mu mudi. Komaj je minilo martinovanje, 
ki smo ga praznovali na Dolenjskem, že je tukaj čarobni december, poln 
različnih dogodkov. Kot vsako leto, smo tudi letos pripravili srečanje 
naših upokojencev. Kot pravijo po domače, da ubijemo dve muhi na 
en mah, saj smo združili dan starejših, ki je v oktobru, in zaključek 
leta. Ta dogodek smo priredili 14. decembra. Dvorana je bila nabito 
polna. Za uvod je nastopila učenka osmega razreda OŠ Brezovica in 
zaigrala na flavto. Z vodstvom šole smo se dogovorili, da bi nastopili 
učenci, in kot vsako leto, so tudi tokrat z veseljem sprejeli povabilo. 
Prav tako so se povabilu odzvali trije igralci kulturnega društva Janez 
Jalen. Uprizorili so prijeten skeč, da se je dvorana dobro nasmejala. Po 
končanem kulturnem programu smo še imenovali najstarejšo članico 
in člana, ki sta bila prisotna v dvorani, izročili smo jima simbolično 
darilo. Sledila je pogostitev in obdaritev s koledarjem. Na koncu pa 
smo še zaplesali. Naslednji dan po srečanju smo se zbrali in naredili 
pakete za upokojence društva stare nad 75 let, teh je bilo 130. Obiskali 
bomo tudi vse bolne in onemogle, ki so priklenjeni na posteljo, so 
doma ali v centrih za starejše in se zaradi tega niso mogli udeležiti 
srečanja. Nesli jim bomo paket in novoletno voščilnico, ki smo jih 

naredile same. Vabimo upokojence, ki še niso včlanjeni, da to storijo 
čim prej, da bomo skupaj še bolj uspešni. Uradne ure so vsako prvo 
sredo v mesecu od 10.00 do 11.00. Vsem krajanom Notranjih Goric - 
Plešivice želimo srečno in zdravo novo leto 2018.

Metka Marinčič 

Skavti se  
pripravljamo na Božič
Advent je čas priprave na Božič. Skavti se na ta praznik radi pripravljamo, 
zato smo 25. 11. 2017 v Marijinem domu izdelovali adventne venčke 
in voščilnice. Prav vsak, ki je prišel, si je lahko sam izdelal venček ali 
dva ter izrazil svojo ustvarjalnost z okrasitvijo. Končni izdelki so bili 
prečudoviti in so zagotovo prinesli veliko topline in veselja v tednih, ki 
so nas ločili od Božiča.

 Skavti Ostrorogega jelena

Praznični utrinki v  
DEOS Centru starejših 
Notranje Gorice
Vse leto je v DEOS Centru starejših Notranje Gorice pestro in zabavno. V 
mesecu praznikov in blišča pa so še dodatno izpopolnili svoj program. 
Praznični čas so otvorili z modno revijo na tematiko »Kaj obleči na 
najdaljšo noč v letu?«, skupaj z Nino Šušnjara. Dogodek je bil nekaj 
posebnega, saj je sodelovalo 60 modelov, stanovalci in zaposleni, 
glasbeno noto novoletnemu blišču pa je prispevala Nina Pušlar. 
December je tudi čas prehladov in virusnih obolenj, zato so organizirali 
čajanko za krepitev imunskega sistema, kjer so uživali ob domačih čajih 
in se tudi naučili marsikaj novega o pomembnih živilih za naše telo. 
Med 4. in 8. decembrom je v centru potekala prava praznična tržnica 
na kateri so se predstavili različni ponudniki. Stanovalke in stanovalci, 
svojci, zaposleni in zunanji obiskovalci tako niso tratili časa z vožnjo do 
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izbranih trgovin, ampak so vsa potrebna darila nakupili kar v samem 
centru. Kupili so lahko primerno obutev, medene in mesne izdelke, 
nogavice, čokolatine, itd., hkrati so potekale tudi brezplačne meritve. 
Da pa bi bila praznična tržnica res unikatna, so v goste povabili pevki 
Uršo in Tamaro, ki sta s svojimi prečudovitimi glasovi popolnoma 
razvnele mimoidoče. Ravnodušni pa niso ostali niti ob glasovih a 
capella zbora Bee Geesus, ki jih je ponesel v čas mladosti. 6. decembra 

Voščilo prostovoljcem, 
prijateljem in podpornikom,
ki ste nas v letu 2017 spremljali ali sodelovali pri naših dejavnostih … 
Ne bom naštevala števila ur, ki smo jih skupaj podarili sočloveku, niti 
kilogramov hrane, ki smo jih pustili na pragovih sokrajanov. Ne kosov 
obutve in oblačil, ki so se namesto na smetišču znašla na ramenih 
utrujenih odraslih in na cepetavih nožicah razigranih otrok. Tudi števila 
oseb, ki so se odločili za podpis pristopne izjave za darovanje organov 
in tkiv po smrti ter se s tem zavestno odločili za eno najplemenitejših 
dejanj, ki jih zmore človek, ne bom omenila. In posameznikov, ki so 
se z nami naučili osnov prve pomoči, ker si želijo znati pomagati 
sočloveku v nesreči. Ker številke v resnici niso pomembne. Pomembna 
je solidarnost v mislih in dejanjih vseh nas. Ni treba veliko, da naredimo 
veliko. Najprej hvala našim gasilcem, za z dobro voljo odstopljen 
prostor in sodelovanje pri vajah prve pomoči, ki smo jih mesečno 
izvajali za občane. Zahvalo pa izražam tudi vsem vam, »ki dobro v srcih 
mislite« in naj se sliši moja iskrena želja, da nas bo takih v prihodnjem 
letu še več. 
 

Mojca Pristavec Đogić

VOŠČILO PGD KAMINIK POD KRIMOM

Gasilke in gasilci se iskreno zahvaljujemo vsem, ki nas 
podpirate in nam na kakršenkoli način pomagate pri razvoju 
našega društva. Ustvarili smo si lep dom, skrbimo za dobro 
usposobljenost in opremljenost, da lahko v vsakem trenutku 
priskočimo na pomoč.  
Želimo vam prijetne božične praznike, 
novo leto pa naj bo zdravo, uspešno, 
in lepih trenutkov večno – SREČNO 2018!
 
V imenu PGD Kamnik pod Krimom, 
Dragica Lenarčič.

Voščilo Pgd Notranje gorice - Plešivica  

Spet je zima, spet je mraz, spet je tu božični čas.
Naj odnese daleč stran vaše skrbi,
v novem letu  pa le zdravja in sreče vam podari.

To vam iz srca želimo člani  
Pgd Notranje Gorice - Plešivica.

Hkrati pa se vsem občanom in donatorjem iskreno 
zahvaljujemo za pomoč in podporo pri našem delu.

Mirno 2018.

jih je obiskal Sv. Miklavž, ki je obdaril tamkajšnje stanovalce in tudi 
otroke iz vrtca Notranje Gorice. Dobri mož ni pozabil tudi na tiste s 
slabšim zdravstvenim stanjem, zato jih je razveselil v njihovih sobah 
in jim namenil lepo besedo. Tudi Božiček in Dedek Mraz nista pozabila 
na center starejših Notranje Gorice. Božiček je obdaril starejše, Dedek 
Mraz pa otroke zaposlenih. »Mala pozornost za veliko veselje«, takšen 
naslov je nosil nov projekt direktorice centra Ane Petrič. Javnost je 
pozvala k pisanju in ustvarjanju novoletnih čestitk za stanovalke 
in stanovalce centra. Gospa Petrič je prav tako tudi koordinatorka 
Božička za en dan za starejše osebe. Skupaj z družbo DEOS, d. d. in 
Prvo osebno zavarovalnico je pomagala pri zavijanju in pripravljanju 
daril. Tjaša Horvat in Uroš Steklasa, uspešen slovenski pevski duet, pa 
sta jim pričarala novoletno vzdušje in tako so skupaj z njima zaplesali v 
novo leto 2018. Naj bo zdravo in veselo!

Barbara Sorčan, dipl. fizioterapevtka
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Kako se vesti ob  
morebitnem srečanju z 
medvedom ali volkom

S prižigom lučk vstopili v 
drugo polovico prazničnega 
decembra
Kljub slabemu vremenu smo v sredo, 13., in v petek, 15. decembra, 
uspešno izpeljali prižig lučk na Brezovici in v Vnanjih Goricah. 
Na Brezovici so ob 18. uri nastopili Otroški pevski zbor Brezovica, Ženski 
pevski zbor Brezovica in Ansambel Sukarji. V petek pa smo zaradi 
slabega vremena dogodek v Vnanjih Goricah preselili pod streho in 
sicer v dvorano. Tam so za odličen program poskrbeli Podpeški pobi, 
Jazz skupina SamiCarji, Laura Gorše in Krimski lisjaki. Vse okraske 
smo izdelali člani društva in tudi sami okrasili praznične smrečice. 
V naslednjih letih upamo, da se takšni dogodki razširijo še na druge 
krajevne skupnosti. Iskreno se zahvaljujemo KS Brezovica, KS Vnanje 
Gorice, Občini Brezovica, PGD Brezovica, Elektro Zdešar, podjetju AMK 
in 3D Kozin ter seveda iskrena hvala vsem nastopajočim. Prav tako gre 
zahvala vsakemu občanu, ki se je dogodkov udeležil in s tem prispeval 
svoj delček k prazničnemu vzdušju.

 Klub študentov Brezovica

PD Podpeč - Preserje  
na Kriški gori
Zimsko vreme včasih malo ponagaja. Tako smo se pohodniki  
Podpeč - Preserje z enotedensko zamudo, 3. 12. 2017 podali na Kriško 
goro in Tolsti vrh. 
Kar nekaj se nas je odločilo za snežni pohod. Štartali smo iz vasi Gozd 
in se po običajni poti podali v strmino. Nič kaj obetavno ni bilo videti. 
Mraz, poledenela pot in megla. Z višino, ko smo se prebili skozi oblačni 
pokrov, so se nam ob soncu raztegnile ustnice. Prečudovita bela 
pokrajina, lepo okrašene smreke, čisto mirno ozračje z jasnimi obrisi 
gora. Kmalu smo zagledali Kočo na Kriški gori (1471 m), ki je bila polna 
ljubiteljev gora. Nekako smo našli prostor, da smo lahko popili čaj. 
Nato je padla odločitev, da se skupina razdeli. Eni gremo naprej, drugi 

Srečanja z volkom ali medvedom so v naravi redka, saj sta to zelo 
previdni živalski vrsti, ki človeka dojemata kot nevarnost. Zaradi 
izjemno razvitih čutil nas zaznajo tako zgodaj, da se srečanju skoraj 
vedno izognejo. Zaradi vse večje obremenjenosti okolja in prisotnosti 
ljudi v gozdovih pa se srečanja vseeno dogajajo, zato je pomembno, 
da znamo v taki situaciji pravilno odreagirati. 
Do srečanja z medvedom največkrat pride, ko žival presenetimo. Temu 
se lahko izognemo z opozarjanjem na našo prisotnost v gozdu. To ne 
pomeni, da moramo glasno kričati in tako vznemirjati gozdni prostor. 
Nase opozorimo ob prehodih skozi gosto vegetacijo in na nepreglednih 
območjih, kjer občasno zažvižgamo ali udarimo s palico po deblu. Če 
kljub temu opazimo medveda, ostanimo mirni, opozorimo nase z 
mirnim glasom in se počasi umaknimo. Živalim moramo pustiti dovolj 
prostora za nadaljevanje poti. Pred medvedom ne poskušamo bežati 
ali plezati na drevo, saj gre za dobre plezalce in tekače.  
Zelo pomembno je, da imamo med sprehodi v gozdu psa na povodcu. 
V Sloveniji se prav zaradi spuščenega psa, ki razdraži medveda in se v 
begu vrne k gospodarju, zgodi največ napadov. 
Pomembno je tudi, da medveda v bližini naselij ne hranimo. Ostankov 
hrane ne odlagamo v gozdu, ampak v medvedu nedostopnih 
smetnjakih, ali jih odnesemo s seboj. Medvedom tako preprečimo 
povezovanje hrane s prisotnostjo človeka ter s tem ohranimo njihovo 
naravno plašnost. 
Srečanja z volkovi so drugačne narave, saj so to zelo plašne živali, ki se 
človeka izogibajo. Bližnjih srečanj z volkovi je zelo malo, v teh redkih 
situacijah pa volk ne napade, ampak se pred človekom hitro umakne. 
Volkove smo tisočletja preganjali in jim globoko vtisnili strah, zato se 
nas izogibajo in nas ne dojemajo kot potencialni plen. 
Sobivanje človeka z velikimi zvermi je mogoče predvsem z dobrim 
poznavanjem teh karizmatičnih vrst. Zato si v okviru projekta LIFE 
DINALP BEAR (www.dinalpbear.eu) prizadevamo, da bo z boljšim 
poznavanjem zveri in njihovih navad tudi sobivanje lažje.
Članek v daljši obliki si lahko preberete tudi na spletni strani  
www.mojaobcina.si/brezovica 

Aleš Pičulin, Tomaž Berce in Matej Bartol
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uživajo na toplem soncu, v dolini pa se zopet dobimo. Tako smo po 
deviško belem snegu, še dobro da so »krpljarji« naredili gaz, zagazili 
proti Tolstem vrhu. V snegu se pot časovno podaljša, vendar nam ni 
bilo žal truda. Vseskozi smo hodili nad meglenim morjem, občudovali 
naravo in si ogledovali najvišje vrhove naših gora. »Ljubimo gore«. 
Presenečeni smo bili tudi na Tolstem vrhu (1715 m), saj je bilo na njem 
kar dosti obiskovalcev. Po krajšem postanku in fotkanju smo po drugi 
poti odšli v dolino. Bilo je precej strmo in po svežem snegu kar napeto. 
Pot gre namreč čez plazišče. Srečno smo ga prešli in se zopet potopili v 
meglo. V dolini sta se skupini združili in se odpeljali domov. 
Tudi v zimskem času »Slovenija planinari«. Bolj zahtevno je kot poleti, a 
ob uporabi ustrezne opreme, primerne pripravljenosti in dobri družbi 
ni težko. Le odločiti se je potrebno in narediti prvi korak. Vse dobro v 
novem letu in varen planinski korak. 
 

 Marijan Božeglav  

Prelomno leto  
za podpeške gasilce

Rešitev poslovilne  
Tulipanove uganke

Uredništvu našega Barjanca sem obljubil, da 
pošljem še rešitev podtaknjene vam uganke. 
Naj jo za tiste, ki je niste zasledili , ponovim. 
V sobi sta dva zakonska para. Ena oseba med 
njimi vedno laže, tri ostale pa vedno govore 
resnico. Kako bi samo z dvema vprašanjema 
ugotovili, kdo je s kom poročen. Verjetno 
obstaja več rešitev, toda navedena je najlaže 
razložljiva. Vprašanje moramo postaviti 

tako, da z vprašanjem povežemo več oseb. Če povežemo vse štiri 
osebe, zadostuje samo eno vprašanje. V tem primeru je zagotovljen 
napačen odgovor, kajti ena oseba med njimi se bo vedno zlagala. 
Zaradi poenostavljanja razlage, označimo osebe z A, B, C in D, pri tem 
naj bosta A in B enega, C in D pa drugega spola. Določanje spolov 
je potrebno, da ne bo kakšna stranka imela neprijetne pomisleke. 
Začnimo. 
Vprašamo osebo A kaj bi rekla oseba B, če bi vprašala osebo C, ta pa 
osebo D, če sta A in C zakonca. Če sta A in C res zakonca, bi odgovor bil 
nikalen (da nista), saj bi se eden od vprašanih zlagal, drugi bi pa to laž 
ponavljali. Če pa A in C nista zakonca, bi odgovor bil pritrdilen (da sta). 
Ker je to lažen odgovor, sta zakonca A in D. 
Seveda lahko postavimo vprašanje, če sta A in D zakonca (preberite si 
še enkrat prvo vprašanje in zamenjajte C z D). Naprej sklepajte sami. 
Ker je to rešitev poslovilne uganke, bom besedilo končal takole: »That 
?s all folks«, kot je včasih pisalo na koncu risanke. 
 
 Lepo vas pozdravljam. Za uveli Tulipan, Toni Jurjec 

Leto, ki se izteka, je bilo za naše društvo v marsičem prelomno. V garažo 
smo pripeljali novo sodobno vozilo AC 16/110. To vozilo je zamenjalo 
staro vozilo GVC 24/50, ki je svojemu namenu služilo kar 37 let. Tako 
smo sedaj zaključili z večjimi investicijami za našo enoto, seveda pa 
bo potrebno še nekaj energije in dobre volje, da bomo vse to tudi 
poplačali. Vsem, ki ste nam priskočili na pomoč, denarno ali kakorkoli 
drugače, se iskreno zahvaljujemo! Brez vas tega ne bi zmogli. Leto, 
ki se izteka, bo tako spet z zlatimi črkami zapisano v kroniko našega 
društva. V prihajajočem letu bomo praznovali 110-letnico našega 
društva. Tako kot do sedaj, bomo tudi v prihodnje skrbeli, da boste 
prebivalci Podpeči (in tudi drugih okoliških krajev) vedno strokovno 
in hitro dobili našo pomoč, ko jo boste potrebovali. Naj bo prihajajoče 
leto polno zdravja, sreče in zadovoljstva. 
 
Srečno 2018 vam želi Prostovoljno gasilsko društvo Podpeč!

 PGD Podpeč

Vesele Božične praznike in srečno  
Novo leto 2018 vam želi ŠKTD Lokvanj!
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Spoznavna ekskurzija članov 
Turističnega društva Rakitna 
v slovenski del Istre
V nedeljo, 3. 12. 2017, se nas je nekaj manj kot 40 članov društva 
odpravilo proti Cerknici in naprej po avtocesti do Izole, kjer sta nas čakali 
jutranja kavica in lokalni vodič, s katerim smo si ogledali samo mestno 
jedro ter uživali v toplih sončnih žarkih, božanju vetra in poslušanju 
morskih valov. Pot nas je nato vodila preko Vanganela do Marezig, kjer 
smo bili deležni razlage zgodovine in življenja tamkajšnjih prebivalcev 
s strani kletarja in lokalnega pridelovalca vin, ki nas je nato povabil na 
degustacijo ekoloških vin in domači narezek. Udeleženci smo bili veseli 
in dobre volje, saj nas je poleg dobro pripravljenega programa našega 
predsednika Darka ves čas poti spremljal harmonikar z domačimi 
vižami in napevi, na avtobusu pa so nas za dodatne razlage o zgodovini 
krajev, skozi katere smo se peljali, izobraževali posamezniki, ki so zares 
veliko vedeli. Slišali smo tudi deklamiranje pesmi in verzov Franceta 
Prešerna, kajti na ta dan se je rodil tudi ta naš največji pesnik.

10. srečanje gasilskih 
veteranov in veterank 
Gasilske zveze Brezovica

Do končnega cilja smo se od Marezig peljali mimo Svetega Antona, 
Gračišča in Kubeda vse do Hrastovelj, kjer smo si z vodičko ogledali 
znamenito cerkvico Svete Trojice z znamenitimi freskami. Med njimi 
je najbolj poznana freska »Mrtvaški ples«, zato je dodatno razlago 
prispeval tudi naš član, sicer akademski slikar. V znanem kmečkem 
turizmu smo se okrepčali s kosilom, nekaj članic pa je postreglo s 
sladkimi dobrotami, ki so jih pripeljale s seboj. Največje presenečenje 
pa nam je na koncu te ekskurzije pripravil predsednik društva s 
srečelovom, kjer smo bili vsi deležni lepe nagrade, ki jo je daroval 
sponzor, ki je tudi član društva, ter kvizom, katerega tematika je 
bila poznavanje Rakitne, okolice in njenih naravnih lepot. V vlogi 
tekmovalcev je nastopilo več kot 10 članov, prvi trije pa so prejeli lepe 
nagrade, ki so jih poklonili sponzorji z Rakitne. Domov smo se vrnili 
dobre volje in seveda bomo tudi v letu 2018 poročali o dogodkih na 
ekskurzijah, ki se že snujejo. 

Janja Jereb, poslovna sekretarka TD Rakitna

V četrtek, 23. novembra 2017, ob 16. uri, je komisija za veterane GZ 
Brezovica v Kulturni dvorani Podpeč organizirala 10. srečanje veteranov 
in veterank. Udeležilo se jih je kar 130. Na začetku je prisotne nagovoril 
predsednik komisije za veterane Ivan Klemen. V poročilu so bile prikazane 
gasilske aktivnosti s področja gasilske dejavnosti za veterane in veteranke. 
Lahko se pohvalimo, da je bilo njihovo delo uspešno. Glavne aktivnosti 
so bile: udeležba na gasilskih tekmovanjih in tekmovanjih s starimi 
brizgalnami, kjer je enota PGD Podpeč v letu 2016 dosegla tretje mesto. 
Zavidljive rezultate so dosegle tudi tekmovalne enote starejših gasilcev 
na letošnjem občinskem tekmovanju. Tekmovanja so se udeležile štiri 
ekipe veterank in štiri ekipe veteranov. Vsem, ki so vložili svoje delo in tako 
prispevali svoj delež k dosežkom, se je predsednik zahvalil. Zahvalil se je 
vodstvu Zveze za razumevanje in podporo ter pomoč pri izvajanju nalog, 
vsa pohvala gre tudi članom komisije za veterane za pomoč pri organizaciji 
srečanja. Posebna zahvala pa velja članom domačega ansambla pod 
vodstvom Štefana Plahanca, ki je poskrbelo za prijetno vzdušje. 
Predsednik GZ Brezovica Marko Susman in župan občine Brezovica 
g. Metod Ropret sta poudarila pozitiven pomen delovanja gasilskih 
veteranov, njihov prispevek k razvoju gasilstva z željo nadaljnjega 
dolgoletnega druženja. Po nagovorih je sledilo prijetno druženje ob 
pogostitvi in klepetu, na platnu pa so si prisotni lahko ogledovali 
fotografije srečanj veteranov skozi celotno desetletno obdobje. 

 Ivan Klemen, predsednik komisije za veterane GZB

Uredništvo Barjanskega lista vam želi 
vesel Božič in uspešno novo leto 2018!
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Na Območni obrtno-
podjetniški zbornici 
Ljubljana Vič podelili 
priznanja Barjanec
V četrtek, 14. decembra, smo na Območni obrtno-podjetniški zbornici 
Ljubljana Vič praznovali osmo obletnico odprtja nove poslovne stavbe 
zbornice in že devetič po vrsti trem članom - najzaslužnejšim obrtnikom 
in podjetnikom podelili tudi priznanje Barjanec. Biti marljiv in pošten 
obrtnik in podjetnik je posebnega pomena za obrtništvo in širšo 
družbeno skupnost, kajti podjetniški uspeh je tesno povezan s širšo 
družbeno skupnostjo. Podelitev Barjanca je tudi vzpodbuda za vse, da 
pomagajo drugim in se zavedajo svoje družbene odgovornosti. Prav 
je, da je pomoč sočloveku in družbena odgovornost podjetja za večino 
izmed obrtnikov in podjetnikov pomemben del vsakdana. Le tako lahko 
hitreje in močneje dosegajo vedno nove zastavljene cilje.
Priznanje Barjanec lahko prejme samostojni podjetnik ali zakoniti 
zastopnik podjetja, če je ali je bil v tekočem ali preteklem letu aktivni 
član ali zakoniti zastopnik pravne osebe, ki je članica zbornice. Vsak 
član lahko pridobi tako priznanje samo enkrat. Za podelitev priznanja 
Barjanec se upoštevajo merila, kot so urejenost obratovalnice, ugled 
obrtnika, dolgoletni staž (od 10 let naprej) in aktivno delovanje v širši 
skupnosti. V letošnjem letu vam predstavljamo tri nagrajence leta 2017.
Priznanje Barjanec so prejeli Janez Kupljenik, Klima instalacije Kupljenik, 
prezračevanje, klimatiziranje, prodaja, servis d.o.o. iz Škofljice, Tilen 
Petrič, Avtomojster d.o.o., trgovina in storitve iz Ljubljane ter Peter Svete, 
kamnoseštvo Svete iz Preserja. 
Janez Kupljenik mlajši je leta 2007 prevzel obrt po očetu Janezu, ki 
je družinsko podjetje ustanovil že leta 1981. Janez je prevzel vodenje 
preoblikovanega podjetja Klima instalacije Kupljenik d.o.o., kjer uspešno 
nadaljujejo dejavnost izvedbe prezračevanja, hlajenja in montaže 
toplotnih črpalk.
Tilen Petrič je predan podjetnik od svojega 20 leta dalje. Vodi svoje 
uspešno podjetje, ki nudi storitve menjave pnevmatik in uravnoteženja 
koles ter popravila pnevmatik in čiščenja platišč. V svojem podjetju je 
izučil že pet vajencev. Je že četrti mandat član skupščine Območne 
obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič ter drugi mandat v upravnem 
odboru zbornice. Je član socialne komisije, še posebej pa je aktiven v 
odboru za družabno življenje in šport, ki mu predseduje.
Peter Svete je po poklicu kamnoseški mojster. Leta 2000 je prevzel 
družinsko podjetje z dejavnostjo kamnoseštva, ki deluje že vse od 
leta 1968. Z leti si je pridobil številne izkušnje na področju obdelave 
kamna. S svojo dejavnostjo kamnoseštva ohranja tradicijo uporabne in 
oblikovne vrednosti kamnitih izdelkov. Ponosen je na tradicijo podpeških 
kamnosekov, Plečnika in uporabe podpeškega marmorja. Poleg izdelave 
in obnove nagrobnikov, obdelajo kamen za področje gradbeništva, 
elemente kulturne dediščine ter izdelavo replik, skulptur in kipov.
Je član Upravnega odbora Sekcije cementninarjev, kamnosekov in 
teracerjev in član odbora kamnosekov na Obrtno-podjetniški zbornici 
Slovenije. V posebno čast si šteje, da so na področju kamnosekov uspeli 
urediti zakon o pokopališki dejavnosti, ki sedaj zagotavlja, da mora 

upravljavec pokopališč obravnavati vse ponudnike storitev enakopravno.
Bil je tudi predsednik Krajevne skupnosti Podpeč - Preserje, ter 
občinski svetnik v Občini Brezovica. Že drugi mandat je aktiven v 
Sekciji cementninarjev, kamnosekov in teracerjev, kot član odbora 
kamnosekov. En mandat je bil tudi član skupščine Območne obrtno-
podjetniške zbornice Ljubljana Vič. V prostem času rad vzame v roko 
svojo kitaro, ki ji radi prisluhnejo vsi, ki ga obkrožajo. 

 
 mag. Peter Grabner, sekretar OOZ Ljubljana Vič

Nova skladba in videospot 
dua Spopad harmonik
Harmonikarja Miha Debevec z Rakitne in Dejan Kušer te dni premierno 
predstavljata priredbo kultne uspešnice In The Army Now, legendarne 
rokovske zasedbe Status Quo. Gre za domiselno različico omenjene 
skladbe v izvedbi dua harmonik, katere avtor je Miha Debevec, zanjo 
pa sta posnela tudi videospot, ki je nastal pod režisersko taktirko 
Bojana Brajkoviča (Produkcija Videoglava). Kot zanimivost povejmo, 
da je bil spot  posnet v kulturnem domu v Notranjih Goricah, za vso 
tehnično pomoč pa se avtorja zahvaljujeta Bogdanu Franclju ter Milanu 
in Jerneju Prebilu. Ne spreglejte novega izdelka iz domačih krajev na 
http://bit.ly/spopadharmonik in si preberite več o glasbenem dvojcu 
na www.mihadebevec.com.
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Veliko sreče in lepih sanj,  

naj Vam prinese božični dan,  
Novo leto 2018 pa naj zaživi,  

radosti polno brez solza in skrbi. 

OO Desus  Brezovica 

 

Božič je najlepši!
Božič je najlepši čas v letu, pravijo 
otroci. Pomladi je lepo, ko nabiramo 
zvončke, in poleti tudi, ko se kopamo, 
pa jeseni, ko zadiši po pečenem 
kostanju, ampak Božič je najlepši. 
Božič je najlepši, pravi soseda, četudi 

jo zima prežene z vrta. To je čas, ko se otroci in vnuki vračajo domov 
in je v hiši spet veselo. V mraku zažarijo lučke, za stare in mlade se 
začne pravljični čas, celo hiše si nadenejo svečani obraz. Le kdo letos ni 
občutil vsaj kančka ponosa, ko je Melanija nekaj našega prazničnega 
vzdušja ponesla celo v Belo hišo. 
A ni bilo vedno tako. Ko je nastala Slovenija, sem bila še otrok. 
Dobro se spominjam vseh praznikov, najbolj pa Božičnega časa, ki 
smo ga preživeli v krogu družine. Ob melodijah Božičnih pesmi, ki 
jih zdaj prepevam z otrokoma, se v spomin vračajo vonjave pravkar 
spečenih piškotov, sladkost suhega sadja in zapeljiva toplota čaja, 
ki so nam ga starši potisnili v premrzle dlani, ko smo se vrnili z 
zasneženega brega. Spomnim se jaslic in adventnih sveč, spomnim se 
polnočnice in zvonjenja, ki se je izgubljalo v zasneženi noči. A slišala 
sem tudi drugačne zgodbe, iz časov, ko je bilo Božično praznovanje 
prepovedano. Z grenkobo v srcu so mi mnogi pripovedovali tudi o tem, 
da so morali kot otroci na Božič v šolo, da so njihovi starši na skrivaj 
krasili hišo, slišala sem celo zgodbo o oblastniku, ki na Sveti večer 
zaposlenim ni dovolil domov, da se le ne bi mogli veseliti Jezusovega 
rojstva v krogu svojih najbližjih. 
Božične praznike smo si Slovenci povrnili z osamosvojitvijo in šele v 
samostojni Sloveniji lahko spet povsem odkrito praznujemo prihod 
odrešenika. Tudi tega bi se morali zavedati v času, ki prihaja, v letu, 
ko se bomo ponovno podali na volišča in izmed nas izbrali tiste, ki 
jim zaupamo, jim verjamemo in smo prepričani, da bodo branili našo 
krščansko kulturo. Ne sme nam biti vseeno, v kakšni državi bomo živeli, 
katere praznike bomo praznovali in kakšno Slovenijo bomo zapustili 
svojim otrokom in vnukom. Do takrat pa užijmo v vsej polnosti ta 
praznični čas, poveselimo se v krogu družine in najbližjih ter pogumno 
stopimo v leto sprememb. V upanju, da ste imeli lep Božič, vsem skupaj 
želim sreče polno novo leto.

Špela Rotar, Glas za otroke in družine 

Na obisku pri evropski 
poslanki Tanji Fajon

Občinski odbor NSi Brezovica

Srečno 2018

Konec novembra je SD za svoje člane organizirala izlet v Bruselj. Obisk 
je bil namenjen za ogled Evropskega parlamenta in srečanje z evropsko 
poslanko Tanjo Fajon. Po dolgi, a zabavni vožnji smo zgodaj zjutraj 
prispeli v Bruselj, kjer je najprej sledil obisk Evropskega parlamenta. 
V Evropskem parlamentu nas je prisrčno sprejela naša poslanka Tanja 
Fajon in nam predstavila delovanje evropskega parlamenta ter nam 
pokazala njene delovne prostore. Kot poslušalci smo bili za kratek 
čas prisotni tudi v veliki dvorani evropskega parlamenta, kjer je ravno 
potekala seja na temo o izkoriščanju delovne sile v državah EU. Na 
koncu obiska smo se ji udeleženci zahvalili za gostoljuben sprejem 
in ji vsak posebej podarili spominek za popestritev njene pisarne. Kot 
član SD Brezovica sem ji podaril grb Občine Brezovica. Po končanem 
obisku EP smo si ogledali še center Bruslja in njegove znamenitosti 
(Grand Place, Manneken Pis). Naslednje jutro smo se odpravili še na 
ogled Atomiuma, od tam pa nas je čakala dolga vožnja proti domu. 
Domov smo prišli utrujeni, a polni lepih vtisov in novih poznanstev. 
 
 SD Brezovica 
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Vsem občankam in občanom želimo mirne 
in radosti polne božične praznike, 

leto ki prihaja naj vas obogati z zdravjem 
in osebnim zadovoljstvom. 

Ob dnevu samostojnosti in enotnosti 
vam iskreno čestitamo. 

Slovenska demokratska stranka 
Občinski odbor Brezovica 

Voščilo OO SLS Brezovica
Slovenska kmečka zveza, 
ki je predhodnica SLS, je 
bila prva demokratična 
stranka v Sloveniji. Tudi 
na območju sedanje 
občine Brezovica je orala 
ledino in bila dolga leta 
edina politična stranka, ki 
je vsa sredstva, energijo, 
znanje in delo usmerjala 

v pomoč prostovoljnim organizacijam, skupnostim in društvom, 
da so se razvijala od spodaj navzgor. Torej dobesedno lokalno. Ob 
novoletnih praznikih pa smo namesto raket, petard in drugih razvad, 
raje namenjali sredstva za prezeble ptice in drugo divjad. Skupaj se 
veselimo velikega uspeha, ki ga je naša stranka dosegla na volitvah 
v Državni svet RS, kjer bodo svetniki iz naših vrst tudi v naslednjem 
mandatu zastopali interese državljank in državljanov. Ponosni pa smo 
tudi na prehojeno pot naše podružnice, na vse, kar smo do sedaj že 
naredili skupaj in nenazadnje tudi na to, da potekajo meje občine prav 
po mejah podružnice naše stranke, ki je bila ustanovljena veliko prej 
kot Občina. Ker pa se vse začne v družini, vam želimo, da bi tudi pri 
vas čim bolje izkoristili nov začetek, novo upanje in svežo energijo, ki 
nam jo prinaša novo leto, podobno, kot jo prinaša novorojeni otrok. V 
imenu Občinskega odbora Slovenske ljudske stranke Brezovica želimo 
vam in vsem vašim doživete praznike in blagoslovljeno leto 2018. 

 Drago Stanovnik, UO OOSLS Brezovica

Nekaj je v njem,  
v veselem decembru
Globoko poglejmo vase in ugotovili bomo, da je december nekaj 
posebnega. Veselje in srečo doživljamo bolj intenzivno, obenem smo 
tudi radovedno polni pričakovanj za prihodnost. Na srečo nimamo 
vpliva, se zgodi in jo sprejemamo vsak po svoje, ker vsak človek je 
edinstven in za vsakega pomeni sreča nekaj drugega. V naših srcih je 
tudi več topline, zato je tudi lažje odpuščamo. V decembru je nekaj 
v zraku, ki naše srce omehča in napravi prizanesljivejše. December 
je tudi čas, da pozabimo stare zamere, da politiko postavimo v kot 
in več pozornosti posvetimo družini, prijateljem in bližnjim. Nobeno 
bogastvo tega sveta ne odtehta zdravja, iskrenega stiska rok in 
zadovoljstva v malih rečeh. Ljudje, ki jim pomeni bogastvo zdravje in 
zadovoljstvo v tem, kar imajo, so srečni ljudje. Nesmiselno je hrepeneti 
po nedosegljivem. Marsikdo je v letu, ki odhaja, doživel bolečo izgubo 
ljubljene osebe. Odgovor si mora poiskati vsak sam, ker nobene 
tolažilne besede ne morejo izbrisati bolečine. Vendar ostajajo lepi 
trenutki, ki smo jih preživeli z ljubljeno osebo, to nam daje pogum, da 
smo tu in moramo živeti. 
Želim vam vesele praznike in srečno novo leto 2018. 
 
 Minka Veršič, za SLS
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Konec je ...
Zdravstvena reforma. Evidentiranje nepremičnin za nepremičninski 
davek. Rešitev mejnega problema s Hrvaško. Rešitev NLB. Delovanje 
pravne države. Vse to obljublja vlada Mira Cerarja. Ne 18. 9. 2014, 
ampak danes, ko se bodo do volitev odvile le še štiri seje parlamenta. 
Pa jim verjamete? No, takšne obljube so v duhu vlade, ki pol leta pred 
volitvami, žal, razpada pri živem telesu. Ne mine dan, ko ne bi ministri 
ene koalicijske stranke obračunavali z ministri druge koalicijske stranke. 
Ker si pri tem ne ostanejo dolžni, se spirala javnega polemiziranja vladnih 
mož samo stopnjuje. To sicer sploh ni težava. Težava nastane tedaj, ko ni 
več kompasa, ki bi kazal smer razvoja. Ko se vlada začne ukvarjati sama 
s seboj, ko pač neha slediti smeri. Vse prevečkrat krene s smeri, celo 
vzvratno. Si predstavljate, da bo to trajalo še pol leta? Strateški, verbalni, 
pravni in vsebinski zdrsi se ponavljajo iz dneva v dan, vse od samega 
vrha vlade navzdol. Danes se predsednik vlade zavzame za posebni 
tretma sirskega brivca, jutri si premisli. Včeraj premier Cerar zagovarja 
uzakonitev odločbe Ustavnega sodišča glede financiranja obveznega 
pouka v zasebnih osnovnih šolah, danes povozi to stališče in raje začne 
spreminjati ustavo. Že naslednji dan pa namerava zasebnim šolam 
odvzeti še financiranje obveznega šolanja. Do včeraj podpira vodstvo 
UKC, danes zahteva njihovo zamenjavo. Hkrati pove, da imamo odlično 
zdravstvo, za čakalne vrste pa smo tako ali tako krivi sami, ker hodimo 
k zdravniku za vsako malenkost. Milojka Kolar Celarc je bila v celotnem 
mandatu na primer pri zdravniku samo enkrat! In še bi lahko naštevali … 

Konec je. Pol leta pred formalnim iztekom je konec Cerarjeve vlade. 
Točno na predviden datum, 31. 12., pa bo konec leta 2017. Kar sploh 
ni tako slabo. V obeh primerih. Nad Cerarjevo vlado smo že tako ali 
tako naredili križ in bo šla v zgodovino kot tista, ki je grobo povozila 
obljubo novega upanja in preporoda Slovenije. Nad iztekom leta 2017 
pa tudi ne bomo jokali, saj ga bomo poosebili predvsem kot uverturo 
v leto 2018, ki bo (novo) leto upanja. Leto zdravja, uspeha in osebnega 
zadovoljstva ter novih zmag za boljši jutri. 
Spoštovani, še eno skupno leto je za nami. Naj se vam ob tem zahvalim 
za vse, kar ste dobrega storili v 2017. Vesele Božične praznike v krogu 
najbližjih in vse lepo v 2018!

 Anže Logar, SDS 
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Zahvala
Bil si trden kakor skala, 
bil pokončen kakor hrast 
in prišel je dan usode, 
ki je zrušil skalo, 
ki je zlomil hrast. 

ALOJZIJ PETELIN 
Iz Kamnika pod Krimom 
(23. 5. 1925 – 9. 12. 2017) 
 
Ob smrti našega očeta, dedka in pradedka se zahvaljujemo 
prijateljem in sorodnikom za izrečena sožalja. Posebna zahvala 
pa gre zaposlenim v Domu starejših Logatec, ki so mu s svojo 
prijaznostjo, ljubeznivostjo in potrpežljivostjo olajšali bivanje v 
domu. Še posebna zahvala pa gre tako njim, kakor zdravstvenemu 
osebju ZD Logatec, ki so mu pomagali v zadnjih tednih življenja. 

 Vsi njegovi

Zahvala
Prazen dom in dvorišče,
naše oko zaman te išče.
Ni več tvojega smehljaja, utihnil je tvoj glas,
bolečina in samota sta pri nas.
Naša pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,
a v naših srcih še živiš.

ANDREJ ZAJEC
iz Podpeči (21. 11. 1933 – 4. 12. 2017)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sovaščanom, 
prijateljem in znancem, ki ste našega dragega očeta pospremili 
na njegovi zadnji poti. Hvala za izrečena sožalja, sveče, cvetje in 
denarne prispevke za cerkev na sv. Ani. Zahvaljujemo se župniku 
Jožetu Trevnu za lepo opravljen obred, pogrebni službi Vrhovec, 
pevcem in citrarki Karmen Toroman za ganljivo slovo. Hvala tudi 
dr. Gabrijelu za večletne zdravstvene nasvete. Za vedno boš ostal 
v naših srcih.

 Vsi njegovi

Zahvala
JOŽEFA VIDMAR
z Rakitne (1928–2017) 

Ob boleči izgubi naše tete se iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki so nam stalI ob 
strani v težkih trenutkih. Hvala za izrečena sožalja in darovane 
sveče. Zahvaljujemo se pogrebni službi Vrhovec, DEOS Centru 
starejših Notranje Gorice in gospodu župniku Jožetu Trevnu za 
lep obred.

 Nečak in nečakinje

Zahvala
Ob boleči izgubi naše  
drage mame in tete

ANE TRČEK roj. MRAVLJE
z Brezovice (1930–2017)

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem 
in prijateljem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in svete 
maše. Iskrena hvala tudi dr. Planinčevi in patronažni službi za 
dolgoletno pomoč. Hvala gospodu župniku za lepo opravljen 
obred, pogrebni službi Pieta in pevcem za ganljivo odpete pesmi. 
Še enkrat hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

 Vsi njeni
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koledar

UPRAVA
OBČINE BREZOVICA

URADNE URE:
Občina Brezovica
Tržaška cesta 390
1351 Brezovica

PON.: od 9.00 do 12.00
SRE.:  od 9.00 do 12.00 in
 od 14.00 do 17.00
PET.:  od 9.00 do 13.00

Telefon: 01 360 17 70
Faks: 01 360  17 71
E-pošta: info@brezovica.si
Spletna stran:
www.brezovica.si

Za e-izdajo 
Barjanskega lista 
poskenirajte  
QR kodo

NASLEDNJA ŠTEVILKA
PREDVIDOMA IZIDE
26. 1. 2018,

PRISPEVKE
SPREJEMAMO DO
16. 1. 2018,

OGLASE PA DO  
ZAPOLNITVE PROSTORA.

Izdajatelj: Občina Brezovica
Izvedba: Nevtron & Company, d. o. o.
Naklada: 4.100 izvodov

Kontakt uredništva:
•	 Miha Žgajnar, 031 294 239 

(vsak delavnik od 9. do 15. ure),
•	 pišete nam lahko na naslov: 

Nevtron & Company, d. o. o.,  
za Barjanski List 
Koprska ulica 72, 1000 Ljubljana 

•	 prispevke pa nam lahko pošiljate 
na elektronski naslov 
barjanskilist@brezovica.si.

Dolžina posameznih prispevkov je
omejena na 3.000 znakov s presledki.
Uredništvo si pridržuje pravico do
krajšanja predolgih prispevkov.

Prosimo, da oglase in povpraševanja  
glede oglasnega prostora pošljete na  
janja.viher@infonet.fm

KDAJ KAJ KJE ORGANIZATOR
četrtek,  
4. januar 
ob 17.30

Ura pravljic:  
Beli kosmatin

Knjižnica Brezovica,  
Podpeška cesta 2,  
1351 Brezovica pri Ljubljani

MKL, Knjižnica Brezovica

sobota,  
6. januar 
ob 18. uri

Božično-novoletni 
koncert

Cerkev sv. Križa, Rakitna 66, 1 
351 Brezovica pri Ljubljani

Kulturno društvo 
Rakitna

nedelja,  
7. januar 
ob 7. uri

Mali Golak in Čaven
PD Podpeč - Preserje, Preserje 2, 
Brezovica pri Ljubljani

Planinsko društvo  
Podpeč - Preserje

ponedeljek,  
8. januar 
ob 19.30

Vadba za 
moške-zdrava 
hrbtenica v INI-MINI

INI-MINI, Tržaška cesta 392,  
1351 Brezovica pri Ljubljani

INI-MINI interesno  
izobraževanje, d. o. o.

sreda,  
10. januar 
ob 8. uri

Geoss–Vače in 
Zasavska sveta gora

PD Podpeč - Preserje, Preserje 2, 
Brezovica pri Ljubljani

Planinsko društvo  
Podpeč - Preserje

sobota,  
13. januar 
ob 17. uri

Namizni tenis: 
1. liga (Ž) NTK 
Preserje : NTK Muta

Športna dvorana OŠ Preserje, 
Preserje 60, Preserje

NTK Preserje

nedelja,  
14. januar 
ob 8. uri

Dražgoše
PD Podpeč - Preserje, Preserje 2, 
Brezovica pri Ljubljani

Planinsko društvo 
Podpeč - Preserje

nedelja,  
14. januar 
ob 10. uri

Namizni tenis:  
kvalifikacije za 
ekipno državno 
prvenstvo kadeti  
in kadetinje

Športna dvorana OŠ Preserje, 
Preserje 60, Preserje

NTK Preserje

četrtek,  
18. januar 
ob 17.30

Dream in English: 
The Elephant

Knjižnica Brezovica, Podpeška 
cesta 2, Brezovica pri Ljubljani

MKL, Knjižnica Brezovica

petek,  
19. januar 
ob 20. uri

Zvočna kopel s 
tibetanskimi poso-
dami in gongi

INI-MINI, Tržaška cesta 392,  
1351 Brezovica pri Ljubljani

INI-MINI interesno  
izobraževanje, d. o. o.

nedelja,  
21. januar 
ob 7. uri

Korada
PD Podpeč - Preserje, Preserje 2, 
Brezovica pri Ljubljani

Planinsko društvo  
Podpeč - Preserje

torek, 
23. januar 
ob 19.15

Islandija – dežela 
ognja in ledu  
(Valentina Pavlič)

Knjižnica Brezovica, Podpeška 
cesta 2, Brezovica pri Ljubljani

MKL, Knjižnica Brezovica

sreda, 
24. januar 
ob 17. uri

Ustvarjalna  
delavnica za otroke: 
Snežne pošasti

Knjižnica Brezovica, Podpeška 
cesta 2, Brezovica pri Ljubljani

MKL, Knjižnica Brezovica

četrtek, 
25. januar 
ob 17:30

Kamišibaj gle-
dališče: O jazbecu 
ter o Marjetici, 
volku in lisici

Knjižnica Brezovica, Podpeška 
cesta 2, Brezovica pri Ljubljani

MKL, Knjižnica Brezovica

četrtek, 
25. januar 
ob 19. uri

Ustvarjalna  
delavnica za 
odrasle:  
Lovilci sanj

Knjižnica Brezovica, Podpeška 
cesta 2, Brezovica pri Ljubljani

MKL, Knjižnica Brezovica

nedelja, 
28. januar 
ob 7. uri

Boč in  
Donačka gora

PD Podpeč - Preserje, Preserje 2, 
Brezovica pri Ljubljani

Planinsko društvo  
Podpeč - Preserje


